Bestyrelsesmøde Danske Bladtegnere.
Referat 4. april 2013

Fremmødte: Lars, Bob, Henrik, Niels (Velkommen), Gitte og Kamilla (Claus kommer under overdragelsen
af annaler). Erik er til møde omkring hjemmesiden i DJ
Referent - Kamilla
1) Godkendelse af sidste referat: Godkendt.
2) Claus overdrager foreningens annaler.
Efter receptionen i eftermiddag, for vi Bank-kortene.
Der bæres kasser ind fra Claus’s bil med alle de gamle arkiver, som Claus har ryddet op i hele påsken.
Vi kigger på lister fra legater og priser, ikke alle årstal er udfyldt. Vi kan opfordre til at medlemmerne oplyser dem der mangler, når listerne kommer på hjemmesiden.
Claus fortæller om lidt historie i forbindelse med overdragelse og påske oprydning i arkiverne:
Vi har engang fået 25.000 fra Politiken, til at prøve at få Eiler Kraghs tegninger. Det er endnu ikke lykkes.
Pengene ligger der stadig øremærket til det.
Alle de tegninger musset får, der har tegneren eller arvingerne ophavsretten (i 70 år), det er en lov.
Claus har lavet en aftale med Image2use, hvor de administrerer at drøne bestillingen til copy-dan som kontakter tegneren eller arvinger om den pris de vil have, og så kommer der lidt salær oven i til Image2use m.m.
Jacob Mcgama har kun fået tilladelse fra 3 tegnere til at bringe M-tegningerne i Cepos’s dokumentar film.
Sagen er ikke afsluttet.
3. Konstituering: Bob bliver valgt til næstformand. Niels bliver valgt til kasserer. Tillykke!
4. Caricature.dk. Nærmeste fremtid. Vi kører videre med aktuelle tegninger og Lars laver nye datoer.
5. Caricature.dk EU. Kamilla kan ikke få fat i Jens Jensen, hun fortsætter til det lykkes. Jens Jensen havde
varslet at han p.t. havde mange udenlandsrejser.
6. Tegneserieudstillingen Copenhagen Comics har nu deadline 5. april, men Gitte fortæller hun har skrevet
til dem og har fået mail tilbage om det kan være inden den 15. april.
7. Møde med regnskabsafdelingen i DJ. Der arrangeres et møde med Maibrit Olsen i regnskabsafdelingen
hos DJ omkring økonomien. Bob, Niels og Lars tager ind og får økonomiske spørgsmål på det rene. F.eks.
Hvad gør man når man rent praktisk når vi er ude og pludselig bruger en masse penge på en dag m.m.
8. Hvordan ser det ud med studieturen: Bob får listen over tilmeldelse når 19.april er nået.
9. Diverse møde i DJ. Bob kommer som næstformand til mødet i Copy-dan Danske billedautorer. Lars skal
også til møde - Delegeret møde 23-24. april i Kolding.
10. Reception for Claus – er alt klar? Vi gennemsynger Bobs fine sang :) Julius kommer med violinen, Lars
har talen og vi andre har kleenex. Der sendes lige efter mødet pressemeddelese til Søren Vinterberg.
11. Evt. Der er flere fra bestyrelsen og måske også andre, som har fået tegninger med til forskellige konkurrencer. Sådanne oplysninger skal vi have med i det nye Nyhedsbrev, samt prisoverrækkelser m.m.
Der snakkes om bestyrelsen meget gerne må rekrutere medlemmer.

