
Referat af generalforsamling 2022 i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY

Danmark

Dirigent: Tomas Björnsson

Referent: Gro Vase og Lærke Skærlund

Deltagere, inkl. bestyrelse: 18 fysiske deltagere, 3 virtuelle deltagere

Velkomst & indledende bemærkninger v. formanden

Vi tager også en navnerunde

Generalforsamling:

1. Valg af dirigent (Birgitte)

Tomas  Björnsson vælges som dirigent og overtager ordet fra Birgitte

2. Bestyrelsens beretning:

Formand Birgitte Reindels beretning
Valg, mødeform, betalingsmodul, Klods Hans Prisen, Læsekoalitionsgruppen
Se bilag

Janne Hejgaard og Søren Fanø om priser og nomineringer
ALMA-prisen: indstilling af Cecilie Eken som forfatter, Dorte Karrebæk som illustrator
H. C. Andersen-prisen: arbejdet åbnes på næstkommende bestyrelsesmøde - skal uddeles i
2023
IBBY Honour list 2022: Fuglemanden og Fiskepigen
Asahri Award: Indstilling af Albus Festival
Særlig litteratur for børn med disabilities:
Silent Books: Indstilling af Pigen der ledte efter sin skygge

Udover priser indstiller vi bøger til udstillinger mm.
Janne Hejgaard opfordrer nye bestyrelsesmedlemmer til at melde sig i arbejdsgruppen

Cecilie Bogh og Caroline Bruhn-Jensen om SoMe-strategi samt hvervekampagne
Grundet behov for flere medlemmer blev nedsat en arbejdsgruppe med fokus på hvervning
57 opslag
Mål: 500 følgere til maj 2022 - 708 følgere pr. dags dato
Mål: at nå ud til flere faggrupper - PLC’ere, lærere, pædagoger udover forfattere og
illustratorer
Væsentlig kanal til at hverve nye medlemmer og udbrede kendskabet til vores arbejde
IBBY-ambassadører: forskellige fagpersoner, som fortæller, hvorfor de er medlem



Hvervekampagnen: foldere, fysiske flyers, plakater

Ved spørgsmål/bemærkninger opfordres der til at afholde seminar og cafémøder i Århus -
både af demokratiske årsager og for at hverve nye medlemmer. Opfordring til at rekruttere
større trækplaster til at afslutte statusseminar - konkret Karl Ove Knausgård.
Bemærkning: ros til Instagram-profilen - særligt “Vidste du at…”
Bemærkning: Opfordring til statusseminar og cafémøder i Nordjylland/Aalborg

Bemærkning fra bestyrelsen: statusseminar giver ikke nødvendigvis nye medlemmer, men
opfordringerne er taget til efterretning!

Caroline Bruhn-Jensen orienterer om Klods Hans
Visuel opdatering
Vision: skabe
Fire temaer: Læselyst, MOR, Arven, Faglitteratur
Levende, farverigt, sjovt, sagligt, belyse børnelitteratur fra flere vinkler og formater

Bemærkning fra medlem: seneste nummer pletskud fra første til sidste side. Godt med fokus
på pædagoger.
Spørgsmål: Hvad er sammensætningen af medlemmer? Cecilie: forfattere, bibliotekarer,
illustratorer - potentiale for lærere og pædagoger!

Birgitte Reindel orienterer om statusseminar samt mgl. cafémøder

Forskellige årsager til manglende cafémøder: private, få i arbejdsgruppen,
coronarestriktioner - bestemt ambitionen at afholde cafémøder fremover

Bemærkning: måske værd at prioritere cafémøder fremfor prisindstillinger?
Spørgsmål: Hvad går et cafémøde ud på? Svar fra bestyrelsen: Fagligt arrangement efter
fyraften med bestemt tema - en idé, som ulmer: cafémøde med KH-tema

Kasserer Cecilie Bogh orienterer om regnskabet
Se bilag. Vi er gået ud af 2021 med et mindre underskud end forventet. Der har været færre
udgifter til bl.a. transportudgifter og cafémøder pga. corona. Vi har allerede opnået de
ønskede medlemskontingenter for 2022. Statusseminaret har givet større overskud end
forventet.

Spørgsmål: Hvorfor var tilskuddet så lidt sidste år? - Vi lægger et stort arbejde for at få, hvad
vi kan.

Regnskabet bliver godkendt.

Kasserer Cecilie Bogh orienterer om budgetforslag
Se bilag. Udgifter til tryk stiger muligvis pga. stigende papirpriser. Der er afsat penge til at
investere i et betalingsmodul. Der er afsat penge til forplejning på Ibby Kongres. Dansk



Forfatterforening betaler rejsen, men det er usikkert, om det også dækker forplejning.
Budgettet bliver godkendt.

5. Indkomne forslag (Birgitte)
Tilføjelse til § 7 Generalforsamling
'Det tilstræbes, at der gives mulighed for virtuel deltagelse i
generalforsamlingen efter tilmelding. Virtuelle deltagere har
stemmeret, men kun mulighed for at stille opklarende spørgsmål, ikke
deltage i debatter.'

Spørgsmål: Hvorfor kan man ikke deltage i debatten, hvis man deltager virtuelt? - Det
har været en teknisk udfordring ift. hvordan det kan lade sig gøre. Det er en del af en
læringsproces. Virtuelt deltagende må gerne stille spørgsmål.

Alle deltagende stemmer for forslaget. Forslaget bliver vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (Cecilie)

Forslaget bliver vedtaget.

7. Valg
a) bestyrelsesmedlemmer
På valg: Birgitte genopstiller, Caroline genopstiller, Gro genopstiller, Janne  genopstiller
ikke, Bjarne genopstiller ikke
Dvs. 5 skal vælges for 2 år
Fratræder: Kasper, Betina
Dvs. 2 skal vælges for 1 år
Suppleant: Tomas genopstiller ikke
Dvs. 1 skal vælges for 1 år
Nye opstillere: Tea Bendix, Birgitte Bregnedal, Mette Sofie Kirkedal, Sofie Wolstrup

Tea Bendix og Gro Vase genopstiller for 1 år, de øvrige for 2 år.

Hanne Panduro opstiller som suppleant.

Bestyrelsen godkendes.

b) revisor og revisorsuppleant
På valg: Stig Bergman eller Lizzie Aurvig genopstiller
Suppleant: Bjarne opstiller

Revisor og revisorsuppleant genvælges.

8. Eventuelt, bl.a. tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

Birgitte siger tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Tidligere formand



Bjarne fortæller om udviklingen i Ibby Danmark de seneste syv år med bl.a. Bogbotten,
hjemmeside, nyt Klods Hans og siger, at foreningen kører på skinner.

Kl. 19.30 Marianne Iben Hansen fortæller

Kl. 20.00 ca. Aftenen afsluttes


