
Ekstraordinær generalforsamling 24-05-2019 

 

Til stede: Katja Berger, Maria Thy, Saynab Dahir, Trine Ipsen, Nanna Telling og Sofie Boysen 

Brevstemmer: Sofie Slott, Nanna Andersen, Charlotte Christensen 

 

1. Valg af dirigent. 

Menigt medlem Nanna Telling er valgt 

 

2. Emne for samling: YA-novellesamling om tabu 

Sofie præsenterede et begrundet oplæg og der var ingen kommentarer fra de 

tilstedeværende. Ingen ønsker hemmelig afstemning. 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod til stede: 0 

 Brevstemmer for: 1 

 Brevstemmer i mod: 0 

Vedtaget 

 

3. Maks længde for de enkelte noveller: 36.000 tegn. 

Sofie forklarer at dette var grænsen for sidste samling. Ingen ønsker hemmelig afstemning. 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod til stede: 0 

 Brevstemmer for: 1 

 Brevstemmer i mod: 0 

Vedtaget 

 

4. Forslag til budget: se vedhæftelse. Budgettets nærmere detaljer vil blive diskuteret på. (se bilag 

1) 

Prisen på illustrator bliver diskuteret. Katja pointerer, at det er en normal pris for professionelle 

illustrator. Sofie pointerer, at opsætter er sat ned til 0 kr. fordi hun måske kan få en ven til det, og 

vil hellere bruge penge på forside. De 6.000 kr. er et konkret tilbud fra Mette Brehnt, som har givet 

en favorable pris og deler forsiderne på sociale medier, hvilket er god PR. Karin bliver også 

foreslået. Trine lægger mærke til at reception er budgetterne til 0 kr. Sofie pointerer, at tryk er 

udkast. Der ønskes, at bogen bliver tykkere. Katja forslår at gøre den mindre i højden, så den kan 

blive lille og buttet og derved tykkere. Katja vil gerne spørge én trykker, hun kender, om de kan 

komme med et billigere tilbud. Ingen ønsker hemmelig afstemning. 

 

Forslag om at sætte budget til reception op fra 0 kr. 500 kr. 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod: 0 

 



 

Forslag om at de forslåede 6.000 kr. til illustrator bliver fastholdt på betingelse af at tidligere 

medlem og illustrator Karin bliver spurgt og måske kan tilbyde en lavere pris. 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod: 0 

Vedtaget 

 

Forslag om at de forslåede 9.000 kr. til tryk bliver godkendt på betingelse af, at Katjas 

trykkeri-kontakt bliver tjekket, om de kan gøre det billigere. 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod: 0 

Vedtaget 

 

Forslag om at hvis der spares penge på tryk, må de gerne bruges på opsætning, men målet 

er stadig at få den overordnede pris ned. 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod: 0 

Vedtaget 

 

Afstemning om det samlede budget inklusiv ændringer: 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod: 0 

Vedtaget 

 

5. Forslag til vedtægtsændring indsendt rettidigt af Sofie Boysen: ”Slettelse af paragraf 12, stk. 2.2. 

Stk. 2.2 Personer, der deltager i vurderingsudvalget, kan ikke selv indsende tekster til samlingen.” 

 

Saynab forklarer, at redaktørerne gerne både vil være med til udvælgelsesprocessen, men også 

gerne vil have mulighed for at indsende noveller. Sofie forklarer anonymiseringsprocessen, hvor 

hver redaktør inklusiv den eksterne og udvælgeren fra bestyrelsen giver sin stemme. Det ville i 

dette tilfælde blive fire personer, og det ville kræve mindst 3 stemmer at få en novelle med. 

Nanna synes det lyder rimeligt nok nu, men var først tøvende. Hun ønsker en ny tekst til at erstatte 

den gamle paragraf. 

Maria forslår at slette den gamle paragraf nu og pålægge bestyrelsen at udforme et forslag til 

vedtægtsændring til næste generalforsamling, der betyder at udvælgelsesprocessen af 

novellebidrag, der i blandt om redaktører selv må indsende noveller, skal vedtages på lige fod med 

tema, længde og budget på en generalforsamling før en samling kan sættes i gang. 

Afstemning om at pålægge bestyrelsen at udforme et forslag til vedtægtsændring til næste 

generalforsamling, der betyder at udvælgelsesprocessen af novellebidrag, der i blandt om 



redaktører selv må indsende noveller, skal vedtages på lige fod med tema, længde og 

budget på en generalforsamling før en samling kan sættes i gang: 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod til stede: 0 

Vedtaget 

 

Afstemning om sletning: 

 Stemmer for til stede: 6 ud af 6 

 Stemmer i mod til stede: 0 

 Brevstemmer for: 1 

 Brevstemmer i mod: 2 

Vedtaget 

 

6. Evt. 

Intet 

 

Bilag 1: 

Tryk 9000 
Priser set på Scandinavian Book og TopTryk, vi vil have 
softcoveromslag med flap, 100g Munken Cream (større ryg) 

Korrektur 0 

  Illustrator 6000 Vi vil helst have Mette Brehnt 
 Ekstern forfatter 3000 Vi vil gerne have to, som elsker historie mere end form 

Layout 0 
Vi er lost - Julies veninde Ann-Louises søster Sofie? Eller kan 
jeg selv gøre det i InDesign? 

PR (anmelder-
eksemplarer - andet?) 

300 
Sendes til bogbloggere: Bibliotekat og Saynab må kunne flere 
:) 

Mellem resultat 18300 

  Redaktør rejse og 
mad 

0 

  Reception 0 

  Uforudsete omk. 
(porto til forfattere) 

400 

  I alt 18.700 kr. 

  

    

    
 

   

  

 
 
 
 
 
 

 



Priskalkulator Prisforslag 
Antal bøger solgt før 0 ved 
"mellemresultat" 

Antal bøger solgt før 0 ved "I 
alt"-resultat 

 
100 183 187 

 
120 152,5 155,8333333 

Vores forslag til pris: 199,95 91,52288072 93,52338085 

 
200 91,5 93,5 

    NB! Der trykkes 200 bøger i alt. Ca. 20 bøger går til forfattere, redaktører og andre folk, der har 
hjulpet. Derudover måske ca. 10 til PR (tjek med pr-gruppen). Så er der 170 bøger tilbage. 

    Prisen kan ændres i felterne for at se, hvor mange bøger der skal 
sælges ved andre priser. 

 

    Til diskussion: Det hele! Hvor mange bøger skal trykkes? Hvor mange frieksemplarer til forfattere? 
Billigere, men stadig god illustrator? 
 


