
 

 

Tegnerforbundet af 1919 

Bestyrelsen  

c/o Alice Guldberg Faber 

 

 

 

 

 

 

Tegnerne – referat af ordinær generalforsamling, afholdt den 26. februar 2020 kl. 17.00 i Bebo-

erhuset Humlen, Carstensgade 15, København V       

 

Mødet indledtes med et inspirerende billedforedrag af Steen Malberg og Tomas Björnsson om deres udvikling 

som tegnere gennem by- og rejsetegninger. Efterfølgende blev der afholdt generalforsamling på grundlag af 

følgende dagsorden, der var bekendtgjort den 22. december 2019.  

 

1. og 2. Valg af dirigent og referent  

 

Michael Nathan blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  

 

3.  Formandens beretning  

 

 Formand Alice Guldberg Faber aflagde bestyrelsens beretning vedrørende 2019. Beretningen, der blev 

enstemmigt godkendt, kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside www.tegnerforundet.dk un-

der punktet ”Om foreningen” (Referater og beretninger).  

 

4.  Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 

 

 Revisor Peter Deiborg gennemgik og redegjorde for årsregnskabet for regnskabsåret 2019, der blev 

godkendt enstemmigt:   

 

Tegnerforbundet af 1919 

Foreningen har i 2019 modtaget 381.278 kr. i ”Kulturelle Midler VISDA” (tidligere CopyDan Billeder) 

vedrørende 2018. Årets kontingentindtægter udgjorde 72.497 kr. (mod 69.261 kr. i 2018), hvortil 

kommer indtægter fra salg af jubilæumsbøger 2.500 kr.  

 

Der er i 2019 afholdt omkostninger for i alt 718.400 kr. Årets driftsresultat udgjorde (minus) 262.075, 

før omkostningsrefusion fra Danske Tegneres Fond for Copy-Dan Midler. Omkostningsrefusionen beløb 

sig til 671.038 kr., hvorefter årets resultat udgjorde 408.963 kr. Foreningens formue (egenkapital) 

udgør herefter 245.666 (mod 217.981 kr. året før). 
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 Danske Tegneres Fond for Copy-Dan Midler  

Fonden havde i 2019 frie midler / egenkapital på i alt 2.015.780 (mod 2.518.091 kr. året før). Der har 

i 2019 været indtægter på 328.646 kr. i Copy-Dan kollektive midler og renteindtægter på 121 kr. Der 

har været følgende omkostninger eller forbrug: 160.000 kr. er uddelt som legater, 671.038 kr. er 

udbetalt som omkostningsrefusion til Tegnerforbundet af 1919, samt bankomkostninger på 40 kr.  

 

Tegnerforbundets Fond 

Fondens formue udgør i henhold til årsregnskabet 178.063 (mod 178.435 kr. året før). Den eneste 

bevægelse er gebyromkostninger.  

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 

 

 Generalforsamlingen besluttede at fastholde medlemskontingentet for 2020 uændret på kr. 1.400 årlig 

pr. medlem. Kontingent opkræves én gang årligt med det fulde beløb.  

 

6.  Budget for 2020 

 

Alice Faber gennemgik budgettet, der blev taget til efterretning uden bemærkninger. Der budgetteres 

med samlede driftsudgifter på 834.000 kr., med en omkostningsrefusion fra Danske Tegneres Fond 

for Copy-Dan Midler kr. 787.000. Underskuddet kr. 47.000 forventes dækket af kontingentindtægter 

og egenbetaling til arrangementer. Der budgetteres med modtagelse af Kulturelle Midler (VISDA) på 

350.000 kr., som kan anvendes til uddeling af legater og ydes som tilskud til projekter, i henhold til 

bestyrelsens beslutninger.   

 

7.  Eventuelt bidrag til Tegnerforbundets Fond 

 

Generalforsamlingen besluttede, i lighed med de senere år, at bidraget til Tegnerforbundets Fond sæt-

tes til 0 kr. 

 

9. Valg til bestyrelsen  

  

 På generalforsamlingen i februar 2019 blev bestyrelsen sammensat således:  

 

Alice Guldberg Faber (formand), Lise Seisbøll Mikkelsen og Claus Riis, samt Henriette Wiberg Danielsen 

og Hans Ole Herbst. På valg var Henriette Wiberg Danielsen og Hans Ole Herbst, der begge blev 

genvalgt. Alice Guldberg Faber, Lise Seisbøll Mikkelsen og Claus Riis var ikke på valg. Bestyrelsen 

fortsætter således uændret:  

 

Ikke på valg Genvalgt Indvalgt 

Alice Guldberg Faber 

Claus Riis 

Lise Seisbøll Mikkelsen 

Henriette Wiberg Danielsen 

Hans Ole Herbst 

  

(ingen) 
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10. Valg af to suppleanter  

 

 Som suppleanter valgtes i 2019 Kirsten Skotte og Hjarne Kaiser, der begge blev genvalgt (for et år).   

 

11.  Valg af revisor  

  

 Generalforsamlingen genvalgte revisor Peter Deiborg, København, som revisor.  

 

12. Indkomne forslag  

 

 Der var intet til dette punkt.  

 

13. Eventuelt  

 

Der var intet til dette punkt.  

 

 

Som dirigent (og referent): 

 

 
 
   
Michael Nathan 


