Referat af bestyrelsesmødet d. 3. Januar 2013 på Nakskovvej 103
Tilstede ved mødet: bestyrelsesformand Claus Seidel,
bestyrelsesmedlemmerne Lars Refn, Bob Katzenelson,
Kamilla Wichmann og Erik Petri
suppleanterne Henrik Flagstad og Gitte Skov
Dagsorden
1 Godkendelse af sidste referat
2. Hjemmesiden(punktet tilføjet af referent)
3. Petri: udstilling og Symposium
4. Nyt medlem
5. Kollektive midler
6. Eventuelt (punktet tilføjet af referent)
7. Formandskrøniken
8. Næste mødedato
Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet d. 1.november 2012 godkendes.
Ad 2) Efter meget arbejde med hjemmesiden, opdager Erik pludselig at der er en alvorlig programmeringsfejl i Galleriet hos Danske Bladtegnere. Der tages kontakt til forbundet + der arbejdes videre på at løse
problemet.
Ad 3) Først udstillingen: Erik foreslår at vi får lavet et udstillingskatalog med alt hvad der er på udstillingen
og som folk bare kan tage med, evt. med forord om vigtigheden af politisk satire af Mette Frobenius. En
tekst der osse kunne sættes stort op på udstillingen som en slags reklame for os. Kataloget kunne være på
ca 40 sider, som vi betaler for trykningen af.... Men, vil det være rimeligt at vi betaler for sådan et udstillingskatalog, hvis ikke vi har nogen indflydelse på udvælgelsen af deltagerne, specielt med henblik på om vi
bliver repræsenteret og af hvem…. Politisk satire er jo ikke noget der interesserer comictegnere og muligvis
derfor heller ikke dem der skal udvælge deltagerne til udstillingen. Det er et dilemma. Alle kigger på Erik,
som ikke vil være den der skal vælge blandt kolleger.
Så vi beslutter at Erik sender en invitation og forespørgsel ud til vores medlemmer om hvorvidt der overhovedet er nogen som vil forsøge at sende ind til udstillingen og udfra deres antal, vente med at beslutte
noget vedr. kataloget til næste gang.
Symposiet: Erik gennemgår sit store og gennemarbejdede oplæg til Symposiet (vi har fået det pr.mail). Det
er fantastisk, men Lars mener ikke at vi har en organisation der magter så stor en proces og regningen kan vi
heller ikke betale - vi bliver nødt til at have f.eks. Politikens fond i ryggen hvis det skal realiseres....alternativt kan vi lave en mindre skrabet udgave af arrangementet for vores medlemmer.
Ad 4) Rikke Bisgaard er nyt medlem
Ad 5) Claus er blevet indkaldt til møde hos Mogens Blicher Bjerre den 8.1. og i Copy-Dan den 11.1. Rygtet
vil vide at det drejer sig om et EU direktiv der bliver lagt ned over vores kollektive midler, da man vil gøre
en langt større indsats for at finde de rette ophavsejere til de mange penge, i stedet for at dele dem ud i puljer
til de enkelte gruppers efteruddannelse.

Ad 6) Caricature: Kamilla har talt med Hans Jørgen, der skulle have kontaktet kommunikationschefen fra
forbundet Esben Ørberg vedr. klistermærker med satiretegninger fra Caricature. Der er endnu ingen klar
tilbagemelding.
Desuden har Camilla ikke hørt fra EU endnu, selvom man må formode at deres budget er på plads nu…
Caricature har brug for et nyt projekt/emne mens vi venter på EU og DJ, så temaet bliver i de kommende
måneder ”Politisk Satire i striber”. Så kan vi samtidig ad den vej få skabt nogle tegninger til udstillingen.
Ad 7) Formands Krønike: Efter 30 år i stolen har drivkraften for Claus været lysten og interesse for at gøre
en indsats for fællesskabet og fremme faget fagligt. Han mener at formandsskabets fornemmeste opgave er
at sikre og manifestere vores forening fagligt, fagpolitisk, fagretligt, kulturpolitisk , ophavsretligt og varetage medlemmernes kollektive, samt individuelle ønsker.
Priser:
Svarres Legat: baseret på den kollegiale indsats og gerne en væsentlig indsats for faget i øvrigt.
Hans Bendixen Prisen: uddeles ved særlige lejligheder og til tegnere der på særlig vis har præsteret stor tegnekunst og/eller fremmet faget.
Claus ved at udarbejde en liste over alle prismodtagerne og den vil være færdig inden fratrædelsen
Afrundning. Claus håber at vi fortsat vil arbejde videre med vores inkorporering i DJH, vores efteruddannelsesprogram og at vi vil kæmpe for freelancerens rettigheder.
Og det aller,aller,allervigtigste til sidst:
“Bevar slængkappen”
Ad 8) Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. februar kl 10:30 hos Zebra
Referent Gitte Skov

