
Danske Bladtegnere.
Referat på formandens fødselsdag 6. Juni 2013
Fremmødt: Fødselsdagsbarnet-Lars, Erik, Niels Bo, Bob, Henrik, Kamilla, Gitte.

1- Referent - Kamilla. Godkendelse af forrige referatet ‘Ja’.

2- Freelance relationer. 

3- Hovedbestyrelsesmøde. Lars har været til Hovedbestyrelsesmøde. Bladtegnerne var på ét punkt og det var 
Svarres Legat. Legatudvalget er nu opdateret til at det er Bob og Lars der er i udvalget.

4- CopenhagenComics. Evaluering: Vi kom af med cirka 1000 aviser, så vi har en del tilbage. Det kommer 
igen om 2 år. Det koster 3.500 for en stand. Det kunne vi overveje, så vi kan sælge originaler, have aktiv-
iteter på vores stand - Vi skal have noget at byde på.
Vi kunne føde en bog hvor vi tegner 2 sider hver. Der kunne være et start punkt og et slutpunkt, og så må 
man selv syre ud i mellemrummet. Vi kunne lave reglen at Nummermanden fra Storm P. skal komme ind 
af en dør øverst i venstre hjørne, og gå ud i nederste højrehjørne. Så må man selv finde ud af hvilken tegne-
serie-udskejelser han skal boltre rundt i. Ledetråde Politisk satire. Det skal være noget der er relevant i et par 
år.

5 – Cartooning for Peace til KBH. Plantou kommer 2. 3. 4. Oktober. Vi kunne lave en Masterclass sammen 
med ham, for medlemmer af Danske Bladtegnere. Pengene skal komme fra efteruddannelse. Lars har kon-
taktet Søren Vinterberg. Lars og Niels tager til møde den 20. Juni med Vinterberg og Anders Jerikov. Poli-
tiken er interesseret i at læserne kan møde den store internationale stjerne til et arrangement. Vi hører om det 
kunne være på Diamanten, da der er booket på Politiken og at det er bedre for os på Diamanten.
Vi kan invitere dem som kunne være eventuel nye medlemmer. Vi kunne også invitere nogle nordiske kol-
legaer.
Diamanten: Claus S. og Lars tales ved om det kan lade sig gøre. (Plan B og C kunne være Storm P. musset, 
National museet.
Vi må snakkes ved Mette Vuns, så vi kan få lokaliteten på plads, for de har muligvis booket lokaler på nu-
værende.

6- Tur til EU’s hovedstad. Har Julle evt. en plan. Bob tjekker op på ham. En politiker har inviteret os derned. 
Så kunne man se det nye Magritte museum, og Tin Tin museum og tegneserie- arkiv-museet. Ham der vandt 
Ping Prisen kunne vise os rund på deres tegneserieskole. 

7- Burma nyt. Bob er ved at prøve at få kontakt med nogle tegnere – arbejder på sagen. Der kommer opda-
terings brev ud før sommer.

8- DJ hjemmeside og evt. facebook side. Erik arbejder på sagen med hjemmesiden, vi vil gerne have ny-
hedsbrevet ud. Men det tager tid. Det er en tilbygning til hjemmesiden. Vi beslutter at vi på nuværende 
tidspunkt sender mail ud, i stedet for facebook, da ikke alle på FB. På den måde kommer medlemmerne 
hurtigst muligt til at se hvad der rør sig i Danske Bladtegnere. Cirkus 99% har mail.

9- Caricature. Jens Jensen fra EU svare os ikke. Der skal megen tålmodighed til, og vi bliver nød til at 
søsætte en nyt indbringende projekt. Er der nogen ideer for nye projekter?
Bob får fat i Julle og får nogle navne på dem vi skal besøge i EU, så vi kan sende det videre til Jens Jensen.



10- Dansk kunstnerråd. Henrik fortæller at der er snak om en friby, hvor kunstner fra hele verden kan bo og 
arbejde frit. F.eks. hvis de er forfulgt i deres hjemland. Henrik kan ikke helt bedømme og det er en god ide 
– hvad sker der når disse personer kommer hjem?
Der arbejdes på at der i skoleundervisningen skal være mere kulturel læring, som kunne trækkes fra lokale 
kræfter.
Det koster 4000 om året for os at være med i Dansk kunstnerråd.

11- Eventuelt. 
Henrik: Bendixprisens ‘nål’ som vi fik lavet til Claus. Kurt W. vil også have en. Da Kurt fik prisen var nålen 
ikke opfundet, og det var noget særligt vi fik lavet til Claus. Hvis Kurt eller andre vil have den må det stå for 
egen regning, og de må selv kontakter smykkeDesigneren.

Gitte nævner at Lars Andersen er interesseret i et projekt med ‘Byens Hegn’ - de store Metro vægge. Vi 
synes det er en god ide, måske i forbindelse med besøg af Plantou. Vi beder Gitte sige til Lars om han vil 
undersøge muligheder og regler m.m. og han inviteres med til næste møde, hvis han har lyst. Hun hedder 
vist Mimi Larson hende man skal have fat i.

Erik spørger om vi har nogle ønsker til hvordan en Ping pris for bladtegnere skal udvælges. Som det er nu 
med tegneserie-Ping-Prisen, så er det sådan at der er nogle anmeldere som udvælger de bøger der er gode. 
Hvordan skal vores udvælges? Det skal være noget som har med samfundsmæssige satire at gøre – så bredt 
så muligt. 

Næste bestyrelsesmøde: 15. August.


