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Tegnerne – referat af ordinær generalforsamling, afholdt den tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17.00
i Restaurant Bjælkehuset, Valby Langgade 2, 2500 Valby
Mødet indledtes med det fængslende foredrag ”Vild med at tegne” af næstformand Hans Ole Herbst. Efterfølgende blev der afholdt generalforsamling på grundlag af følgende dagsorden, der var udsendt den 15. april
2021.
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. Til stede var 17 medlemmer af foreningen, inkl. bestyrelsen.
3.

Formandens beretning
Formand Alice Guldberg Faber aflagde bestyrelsens beretning vedrørende 2020. Beretningen, der blev
enstemmigt godkendt, kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside www.tegnerforundet.dk under punktet ”Om foreningen” (Referater og beretninger).

4.

Forelæggelse af revideret regnskab for 2020
Revisor Peter Deiborg gennemgik og redegjorde for årsregnskabet for regnskabsåret 2020, der blev
godkendt enstemmigt:
Tegnerforbundet af 1919
Foreningen har i 2019 modtaget 544.059 kr. i ”Kulturelle Midler VISDA” (tidligere CopyDan Billeder)
vedrørende 2019. Årets kontingentindtægter udgjorde 75.000 kr.
Der er i 2020 afholdt omkostninger for i alt 199.606 kr. Årets driftsresultat udgjorde 419.553 kr. før
omkostningsrefusion fra Danske Tegneres Fond for Copy-Dan Midler. Omkostningsrefusionen beløb sig
til 152.332 kr., hvorefter årets resultat udgjorde 571.773 kr. Heraf overføres 544.059 kr. til Kulturelle
Midler VISDA, hvorfra der er udbetalt støtte til kulturelle projekter med i alt 503.590 kr. Foreningens
formue (egenkapital) udgør herefter 273.380 kr. (mod 245.666 kr. året før).
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Danske Tegneres Fond for Copy-Dan Midler
Fonden havde i 2020 frie midler / egenkapital på i alt 1.863.491 kr. (mod 2.015.780 kr. året før). Der
modtages ikke længere kollektive midler fra Copy-Dan i hidtidig form, og Fondets indtægter har derfor
været kr. 0. Af formuen er anvendt 152.332 kr. som omkostningsrefusion til Tegnerforbundet.
Tegnerforbundets Fond
Fondens formue udgør i henhold til årsregnskabet 177.691 (mod 178.063 kr. året før). Den eneste
bevægelse er gebyromkostninger.
Tegnerforbundets Fond blev besluttet nedlagt, jfr. punkt 7, med den virkning af Fondets midler fremover vil fremover vil udgøre – og blive bogført som – en del af Foreningens egenkapital.
5.

Fastsættelse af kontingent for 2021
Generalforsamlingen besluttede at fastholde medlemskontingentet for 2021 uændret på kr. 1.400 årlig
pr. medlem. Kontingent opkræves én gang årligt med det fulde beløb.

6.

Budget for 2021
Næstformand Hans Ole Herbst gennemgik budgettet (udgiftsbudget), der blev taget til efterretning
uden bemærkninger. Der budgetteres med samlede udgifter svarende til 1.328.000 kr., hvoraf hovedparten udgøres af legater (700.000 kr.), støtte til kulturelle projekter (300.000 kr.), studieture m.v.
(100.000 kr.), samt administrationsudgifter (104.000 kr.).

7.

Nedlæggelse af Tegnerforbundets Fond
Bestyrelsen havde fremsat forslag om nedlæggelse af Tegnerforbundets Fond, som i mange år ikke
har opfyldt sit formål. Fondet har ikke status af en fond i fondslovgivningens forstand, idet det ikke er
en selvstændig juridisk person med egne rettigheder og pligter, men derimod gennem årene er blevet
betragtet som en særskilt konto tilhørende Tegnerforbundet, om end fondet er undergivet visse særlige
bestemmelser vedrørende dets formål og anvendelse. Tegnerforbundets Fond er således oprindelig
etableret som en understøttelses- og begravelseskasse for foreningens medlemmer.
Da fondets formål efterhånden dækkes af den sociale lovgivning, da fondets midler er små, og da der
ikke er sket uddeling fra fondet gennem mange år – hvilket afspejles af at fondets formue har været
på samme niveau i en lang årrække – indstillede bestyrelsen at fondet nedlægges. Forslaget udgør i
øvrigt en del af et forslag om andre justeringer af Tegnerforbundets vedtægter, jfr. punkt 8.
Forslaget om nedlæggelse af Tegnerforbundets Fond blev enstemmigt vedtaget. Der henvises i øvrigt
til bemærkningerne ad punkt 8.
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8.

Vedtægtsændring
Bestyrelsen havde sammen med indkaldelse og dagsorden udsendt forslag til reviderede vedtægter.
De foreslåede ændringer består hovedsagelig i en sproglig og redaktionel modernisering af vedtægterne, samt i at bestemmelserne om Tegnerforbundets Fond (§ 11 A) udgår i kraft af beslutningen om
dettes nedlæggelse (jfr. punkt 7), at bestemmelserne i de hidtidige vedtægters § 11.c.- d. sløjfes, og
at § 11 B om Tegnerforbundets Fond for Copy-Dan Midler sløjfes, men erstattes af en ny § 12 vedrørende ”Kulturelle Midler fra VISDA”, idet de fremtidige regler om Kulturelle Midler fra VISDA også
omfatter hvad der er i behold af Copy-Dan Midler fra tidligere år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Da vedtægtsændringer ifølge vedtægten kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, kræver endelig
godkendelse af forslaget til vedtægtsændring, at det yderligere godkendes på en ekstraordinær generalforsamling – med mindst 2/3 flertal blandt de repræsenterede – der skal indkaldes med mindst 14
dages varsel. Bestyrelsen indkalder snarest til ekstraordinær generalforsamling.

9.

Valg til bestyrelsen
På generalforsamlingen i februar 2020 blev bestyrelsen sammensat således:
Alice Guldberg Faber (formand), Lise Seisbøll Mikkelsen og Claus Riis, samt Henriette Wiberg Danielsen
og Hans Ole Herbst. På valg i år var Alice Guldberg Faber, Lise Seisbøll Mikkelsen og Claus Riis, der
alle blev enstemmigt genvalgt. Henriette Wiberg Danielsen og Hans Ole Herbst var ikke på valg. Bestyrelsen fortsætter således uændret med Alice Guldberg Faber som formand:
Ikke på valg

Genvalgt

Indvalgt

Henriette Wiberg Danielsen

Alice Guldberg Faber

(ingen)

Hans Ole Herbst

Claus Riis
Lise Seisbøll Mikkelsen

10.

Valg af to suppleanter
Som suppleanter valgtes i 2020 Kirsten Skotte og Hjarne Kaiser. Kirsten Skotte genopstillede, og Maj
Ribergaard var indstillet som ny suppleant. Begge blev enstemmigt (gen)valgt.

11.

Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt revisor Peter Deiborg, København, som revisor.
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12.

Indkomne forslag
Der var intet til dette punkt.

13.

Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Som dirigent (og referent):

Michael Nathan
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