
GENERALFORSAMLING IBBY 18. marts 2021 kl 18.30 - 19.45 

27 personer incl. bestyrelsen deltog i den digitale generalforsamling. 

Formanden, Bjarne W. Andresen, indledte mødet med en række praktiske forslag vedr. den digitale 

mødeform og understregede bl.a. følgende for at hjælpe ordstyreren med at bevare overblikket: 

Man beder om ordet ved at skrive et x i chatten. Så kan ordstyreren se, at man ønsker ordet. Undlad ellers at 

bruge chatten, medmindre ordstyreren siger det, for ellers bliver der for meget at holde øje med. Når vi 

stemmer, gør vi det ved at tænde for mikrofonen uden at sige noget. Det gør det nemt at få et overblik over, 

hvem der stemmer for et forslag. 

DAGSORDENPUNKTER 

1. Valg af dirigent: Kent Poulsen blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formandens beretning: Se bilag. 

Janne Hejgaard fortalte om arbejdet med at nominere danske forfattere, illustratorer og oversættere til 

internationale priser, udstillinger og bogsamlinger. Siden sidste generalforsamling har vi bl.a. indstillet 

forfatteren Marianne Iben Hansen og illustratoren Charlotte Pardi til Astrid Lindgren Prisen 2021. Afgørelsen 

foreligger 30.3.2021. Videre er to af de titler, vi indstillede til IBBYs bibliotek for 'Outstanding books for young 

people with disabillities' i Toronto, blevet godkendt og står nu på biblioteket. Det drejer sig om Annie 

Bahnsons Helt som de andre og Salina Larsens Standby. 

Søren Fanø fortsatte med at fortælle, at vi netop har indstillet Inger-Lise Kristoffersens Pigen der ledte efter 

sin skygge til IBBYs samling af såkaldt ordløse bøger. Samlingen befinder sig på Lampedusa, hvor bl.a. 

flygtningebørn har glæde af den. 

Betina Falsing fortalte om arbejdet i IBBY Nordic, vores samarbejde med de andre nordiske lande, som 

under epidemien også kun er foregået digitalt. Hun har skrevet en artikel om dansk faglitteratur for børn, som 

er blevet oversat til finsk og bragt i IBBY Finlands medlemsblad. 

Betina fortsatte med at fortælle, at Klods Hans Prisen i 2019 blev givet til Anne Marie Donslund for hendes 

arbejde med en meget smuk litteraturfestival i Odsherred, og hendes fokus på, hvordan man kan få børn i et 

udsat område til at møde litteraturen. I 2020 gav vi prisen til Nadia Mansour for hendes ph.d. om 

multikulturelle repræsentationer i dansk børnelitteratur. 2020 blev prisen uddelt ved børnelitteraturfestivalen 

ALBUS i Aarhus, hvor den ellers plejer at være på Bogforum. 

Cecilie Bogh fortalte om bestyrelsens beslutning og gennemførelse af en fornyelse af IBBY.dk’s visuelle 

identitet både på hjemmesiden, i bladet Klods Hans og på Bogbottens hjemmeside. 

Caroline Bruhn-Jensen er redaktør på Klods Hans. Hun fortalte om det nye samarbejde med en grafiker med 

den hensigt at gøre bladet mere legende, farverigt og sprællende. Bladet har desuden fået et mere handy 

format. Indholdsmæssigt bestræber redaktionen sig på at præsentere spændende artikler og interviews. 

Hvert nummer har et særligt tema. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab ved kassereren: Se bilag 

Alle deltagere havde modtaget regnskab før generalforsamlingen. Ahmad Mahmoud (afgående kasserer) 

gennemgik regnskabets forskellige punkter, og forklarede bl.a., hvorfor regnskabet slutter med et meget 

mindre resultat i 2020 end de foregående år. Vi har ikke fået noget tilskud fra Kunststyrelsen i 2020, hvor der 

var budgetteret med 80.000. Desuden gav det årlige Statusseminar i januar 2020 en lavere indtægt end 

sædvanlig. Endelig er første del af udgiften til opdatering af vores visuelle fremtræden blevet betalt i 2020. 

Bemærkninger til regnskabet: 

Vagn Plenge takkede kassereren for gennemgangen og ytrede bl.a. utilfredshed med, at bestyrelsen havde 

besluttet at bruge penge på opdatering af hjemmeside mv. uden en generalforsamlings godkendelse. 



Anne Marie Donslund udtrykte tilfredshed med det nye udseende på hjemmesiden mv. og roste bestyrelsen 

for at tage initiativ hertil. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budgetforslag ved den kommende kasserer: Se bilag 

Cecilie Bogh gennemgik budgettet for 2021, og indledte med at nævne coronasituationen, som har betydet, 

at det planlagte Statusseminar i januar 2021 blev aflyst med heraf følgende tydelige konsekvenser for 

budgettet. Hun beskrev IBBY.dk’s økonomi som sårbar, hvorfor bestyrelsen vil lave en kampagne for at få 

flere medlemmer. Som en start på denne indsats blev det besluttet at opdatere vores visuelle udtryk på både 

Klods Hans, IBBY.dk’s hjemmeside og Bogbotten. Alle steder har nu fået et mere moderne udseende. 

2021-budgettet slutter med et underskud på 112.500, som tages af de 392.000, som IBBY har stående i 

banken. Et øget medlemstal kan forhåbentlig skaffe IBBY.dk en mere sund økonomi. Cecilie sluttede med at 

understrege, at 2021 er et specielt år, at at det selvfølgelig er hensigten, at regnskabet fra og med 2022 

balancerer. 

Budgettet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fra 2022 blev 

hævet med 50 kr for private, 50 kr for studerende og pensionister, og 200 kr for virksomheder. 

Forslaget blev vedtaget. 

7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant: 

Formanden fortalte, at alle kandidater var enige i fordelingen af et- henholdsvis to-årige valgperioder, og det 

var derfor den samlede gruppe, der blev sat til godkendelse. Dette forslag afspejlede, at der som følge af 

coronarestriktionerne ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, og at situationen derfor var ekstraordinær. 

Bemærkninger: 

Vagn Plenge udtrykte utilfredshed med proceduren og mente, at fremgangsmåden hverken var i 

overensstemmelse med god skik eller med IBBY.dk’s vedtægter, og at han derfor af principielle grunde 

ønskede dette synspunkt gengivet i referatet. 

Opstillet for et år: 

Birgitte Reindel (nyopstillet), Bjarne W. Andresen (genopstillet), Caroline Bruhn-Jensen (nyopstillet), Gro 

Vase (nyopstillet), Janne Hejgaard (genopstillet). 

Opstillet for to år: 

Bettina Falsing (genopstillet), Cecilie Bogh (genopstillet), Kasper Købke (genopstillet), Lærke Skærlund 

(nyopstillet), Søren Fanø (nyopstillet). 

Opstillet som suppleant: Tomas Björnsson (nyopstillet) 

Opstillet som revisorer: Stig Bergman og Lizzie Aurvig (begge genopstillet) 

Opstillet som revisorsuppleant: Merete Flensted Laustsen (genopstillet) 

Forslaget og alle kandidater blev godkendt. 

8. Eventuelt: 

Ahmad Mahmoud foreslog, at generalforsamlingen fremover også bliver virtuelt tilgængelig, uanset om den 

foregår som et fysisk møde. Dette vil gøre det muligt for flere at deltage. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke forskellige for deres indsats. Se bilag. 

Referent: Janne Hejgaard 

 


