Bestyrelsesmøde Danske Bladtegnere 2. maj 2013
Fremmødt: Lars, Bob, Niels, Erik, Kamilla.
Referent: Kamilla
Godkendelse af forrige referat. Ja
Hjemmeside: Vi har sagt ja til de forskellige fælles tilføjelser bl.a. at kunne like til facebook m.m. Det koster
i alt 1.500,- kroner. Det er et engangsbeløb.
Journalistforbundet har betalt for hjemmesiden som den er, og så betaler de forskellige grupper for ekstra
tilføjelser, derfor ovennævte.
Links der kommer på vores side: Prisliste, Caricature.dk, Nyhedbrev.
Nyhedsbrev kommer på ca. Juni. Derfra kan vi lægge referaterne ud. Vi beslutter at efter referatet er skrevet
og sendt ud til bestyrelsen, så har man to dage til indsigelser og rettelser, - derefter ryger det på nyhedsbrevet
på vores side.
Vi vender i samme runde, om vi skal have en facebookside også.
Økonomi – spørgsmål til Steffen Andersen. Beregning af tabt arbejdsfortjeneste for vores møder - 5 kan få
penge.
Foreningens konto laver Steffen Andersen om for os – Kasseren og formanden får kort.
Tegneserieudstilling: 7.000 kroner for en avis i 5000 eksemplar. Avis – sammekvalitet som Metro. (trykkeri
i Holbæk). Erik har fundet en gratis Layouter, samt tre til at skrive bevingede ord. Derudover kommer der
tekster om Dansk Journalistforbund og Caricature.
Erik kontakter udvalget og for at vide hvilke tegninger der er valgt ud, således at vi vælger én tegning ud
forside. Det gør vi via mail korrespondance.
1-2 juni er Tegneserieudstillingen
Caricature: Lars og Kamilla har været inde til møde med Jens Jensen, projektet går stødt fremad men det
tager lang tid.
Vi venter på han skulle maile os et kontrakt-udspil i næste uge.
Hvad gør vi økonomisk, vi skal have en plan B sat i vandet. Kunne man lave noget omkring Dansk Svensk
samararbejde. Nordisk råd... Dansk Svensk forskellighed.
Cartooning for peace. Vi bruger Cartooning for peace til det nye Caricature projekt pt. Der er ingen penge
nu, men vi skal have liv på siden.
Vi har fået 15.000 kroner til Cartooning for peace samarbejde - Vi kan ikke invitere dem herop for det
beløb. Men man kunne få Planteu op og holde foredrag, og invitere evt. nye medlemmer.
Lars kontakter Plantou om et arrangement i efteråret, og der inviterer vi dem der muligvis kunne være nye
medlemmer. (bl.a. dem der har sendt ind til Copenhagen Comics)

Studieturen: Erik foreslå at kontakte Canadieren Guy Delisle, for at få kontakt til dem han har mødt af tegnere i Burma.
17 har meldt sig til turen. Hvilke vacciner skal vi have? (Det er egen regning) Rejseforsikring Erhverv. Bob
undersøger alle disse praktiske ting.
Vi skal også have en aften med Christian og de 17 der skal med.
Bob skal lige se om turen er godkendt, og skal kunne forudbetale depositum.
Møder: Lars har været til møde med Ophavretsfonden – snakken om EU der vil have placeret alle ophavsretpengene. Hvad gør man med dem der ikke kan findes, de ved godt at vi ikke kan finde alle. Vi skal have
brugt de penge, så de ikke falder tilbage.
Måske kan de godt bruges til symposium, hvis det bruges til vedligeholdelse af vores faglighed.
Det handler om at gøre os klar til den digitale verden.
Lars har været til Delegeretmøde i Koldning. Der er 16.000 medlemmer, og vores 48 medlemmer med
slængkappe.
Vi har bevilget Rolad Als 10.000,00 kroner til at undersøge Island for os.
Lektie til næste møde: Alle bedes tænke over et sted med penge og Caricature

