
TEGNERNE - TEGNERFORBUNDET AF 1919  
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling                                                              
tirsdag den 25. oktober kl. 18 
Café Mæt, Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby 
Repræsenteret fra Tegnerne – Tegnerforbundet 14 medlemmer ud af 54  
 
 
Referat 
Formand Alice G. Faber bød velkommen til mødet på bestyrelsens vegne og foreslog advokat 
Michael Nathan som dirigent og referent.  
 
1.Valg af dirigent: Michael Nathan valgt 
 
2.Valg af referent: Michael Nathan valgt - Alice lovede at bistå 
 
3.Forslag til ændrede vedtægter primært med baggrund i ny EU lovgivningen, som præciserer at 
ophavsrets midler via CopyDan Billeder hovedsageligt skal gå til den enkelte tegner. Hvis det ikke 
er muligt for CopyDan efter 3 år at finde den enkelte tegner, kan Tegnerne - Tegnerforbundet efter 
CopyDan Billeders bestyrelses beslutning få overdraget midler, som Tegnerne - Tegnerforbundets 
generalforsamling skal beslutte om de skal bruges kollektivt i foreningen eller gå retur til CopyDan. 
Hvis generalforsamlingen beslutter, at midlerne kan bruges kollektivt, skal der på 
generalforsamlingen det følgende år gives et overblik over midlernes brug, en såkaldt 
gennemsigtigheds rapport, som også skal lægges offentlig tilgængeligt på Tegnerne - 
Tegnerforbundets hjemmeside. 
 
Tillige foreslås, at Tegnernes to fonde indarbejdes i foreningens vedtægter. 
 
Vedtægtsændringerne fremlægges til generalforsamlingens behandling og beslutning. 
 
Michael Nathan gennemgik forslag til vedtægtsændringer og forskellige justeringer primært af 
redaktionel art blev foretaget på baggrund af dialogen. 
 
Vedtægtsændringer ifølge vedtægterne kræver, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret 
og at 2/3 del stemmer for ændringerne.  
 
Da mindst halvdelen af medlemmerne ikke var repræsenteret, indstillede den ekstraordinære 
generalforsamling i enighed vedtægterne med de drøftede justeringer til en kommende 
ekstraordinær generalforsamlings beslutning. 
 
Eneste punkt er: Vedtagelse af forslag til Tegnerne - Tegnerforbundets af 1919 justerede 
vedtægter. 
 



 
 
 
4.Eventuelt 
 
Alice G. Faber oplyste, at den ekstraordinær generalforsamling 2 bliver den 9.11.16 kl. 10 hos 
Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade 31, 1777 København V, hvor ændringerne kan 
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret 
og indkaldelse vil blive sendt senere i aften - dette er sket. 
 
Et medlem mente, at det ikke var gået rigtigt til i forbindelse med Tegnerne - Tegnernes 
logokonkurrencen. 
Alice svarede, at det var hun ikke bekendt med, men det ville blive taget op i bestyrelsen. 
 
Samme medlem var utilfreds med at der var engelsk svartekst, når man brugte hjemmesiden. 
Henriette som er webmaster takkede for oplysningen og bad alle der havde spørgsmål eller 
vanskeligheder omkring Tegnerforbundets hjemmeside om at skrive til hende, da der sagtens kan 
være begynder vanskeligheder på en ny hjemmeside. 
 
Til slut blev film om tegnekunsten vist - filmen er den første af 5, som i forbindelse med 100 års 
jubilæet skal være med til at synliggøre Tegnerne -Tegnerforbundet og mangfoldigheden i 
tegnekunsten:” Anne Gyrite Schütt tegner og maler 2016”. 
 
 
Mange venlige hilsener 
Referent  Alice Guldberg Faber og Michael Nathan, den 26.10.16 
 
 
 
 
 
 


