
Bestyrelsesmøde Danske Bladtegnere 7. Marts på Zebra

Fremmødt: Lars, Bob, Claus, Erik, Kamilla., Henrik og Gitte

Referent: Erik

Godkendelse af forrige referat. Ja

1. Bestyrelsen beslutter at medlemmerne fremover skal modtage et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde

2. Status på hjemmesiden: Galleriet skal updateres, der skal linkes til bladtegner prislisten fra vores eget site 
og der skal laves en underside hvor referaterne (nyhedsbrevene) kan findes. 
Billedgalleriet updateres en gang årligt umiddelbart efter generalforsamlingen.

3. Caricature.dk: Vi er ved at løbe tør for penge og venter spændt på tilbagemelding fra Jens Jensen og EU. 
Der skal udarbejdes en kontrakt i samarbejde med forbundets jurist

4. Om EU-direktiv: fra 2015 træder en ny lov om ophavsretspenge i kraft, det betyder at vores kollektive 
midler (= ophavsretsfonden = de penge der betaler broderparten af vores årlige studietur) fastfryses fra 2015 
indtil rettighedshaverne er fundet

5. Om annoncering i Journalisten: fremover får Bladtegnerne kun 1 helside/ 2 halvsider pr. år

6. Vi har ændret i vores vedtægter og sætter vedtægtsændringerne til afstemning på generalforsamlingen.

7. Studieturen til Burma: Det besluttes at medlemmerne kan betale kr. 4.000,- i stedet for kr. 5.000,- hvis man 
vælger at bo på dobbelt værelse frem for enkelt værelse. Man skal selv finde en værelses kammerat. Husk!! 
Afbestillingsforsikring + Sygeforsikring på erhvervsrejse + Vaccinationer

8. Cepos og Muhammedtegningerne: Jacob Mchangama er ved at lave en film om ytringsfrihed tegningerne 
indgår. Forbundets jurist er på opgaven for at se om vi kan stoppe Cepos.

9. Generalforsamlingen beslutter vi at lægge den 19. Marts. Per Marquard Otzen tildeling af æresmedlem-
skab skal godkendes af medlemmerne. Bob er på valg.

10. Overdragelse af formandskabet: Claus arkiver skal flyttes hjem til Lars.

11. Der aftales en reception for Claus – kan det foregå på Diamanten?

Næste møde den 4. April hos Lars Refn i Valby.


