
Referat af Danske Skønlitterære Forfatteres ordinære generalforsamling 30. april 2022  
 
 
ad 1: Valg af dirigent 
Forperson Peter Adolphsen (PA) bød velkommen og foreslog Morten Rosenmeier (MR) som dirigent. 
Forsamlingen valgte MR med applaus. 
 
ad 2: Forelæggelse af bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse 
MR gav ordet til PA som forelagde bestyrelsens beretning. MR spurgte forsamlingen, om beretningen kunne 
tiltrædes. Tiltrådt. 
 
ad 3: Forelæggelse af foreningens regnskab 2021 til godkendelse 
Revisor Morten Leininger Petersen (MLP) forelagde regnskabet, som viste et overskud på 78.556 kr. Regnskabet gav 
ikke anledning til kommentarer. MR spurgte forsamlingen, om årsregnskabet kunne tiltrædes. Tiltrådt. 
 
ad 4: Forelæggelse af foreningens budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for 1. juli 2022 til 30. juni 2023 
Sekretær Rasmus Graff (RG) forelagde budgettet, som viser et overskud på 52.912 kr. Budgettet gav ikke anledning 
til kommentarer, og MR konstaterede at budgettet kunne tiltrædes. RG foreslog på vegne af bestyrelsen at lade 
kontingentet forblive 3.000 kr., som ligeledes blev tiltrådt. 
 
ad 5: Forelæggelse af regnskab for ufordelbare midler 2021 og budget for 2022 
MLP forelagde regnskabet for de ufordelbare midler som DSF modtager via Copydan Tekst & Node. Regnskabet gav 
ikke anledning til kommentarer, og MR konstaterede at det kunne tiltrædes. Efterfølgende forelagde RG budgettet 
for 2022, med et par bemærkninger om en ny legatstruktur samt et højere beløb afsat til juridisk bistand. Budgettet, 
konstaterede MR, kunne ligeledes tiltrædes. 
 
ad 6: Forslag fra bestyrelsen om anvendelse af midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2021 
MR gav ordet til PA, som oplyste at en forkert tekst var blevet udsendt med indkaldelsen. PA præsenterede den 
gældende tekst og oplyste at Dansk Forfatterforeningen benytter sig af samme tekst. MR spurgte forsamlingen, om 
denne kunne tiltræde fordelingspolitikken og konstaterede, at det kunne den. 
 
ad 7: Forslag om vedtægtsændring 
MR gav ordet til PA, som fremlagde forslaget om at ændre vedtægterne, så også medlemmer af andre forbund kan 
optages som medlemmer i DSF. MR spurgte forsamlingen, om den kunne tiltræde forslaget. Tiltrådt. 
 
ad 8: Meddelelse om opstillede kandidater til bestyrelsevalget 
RG meddelte at Jesper Stein og Benjamin Lamberth stiller op til bestyrelsesvalget og at Claus Ankersen, Peter 
Adolphsen, Charlotte Inuk og Jesper Lützhøft modtager genvalg. 
 
ad 9: Valg af revisor 
PA foreslog at vi fortsat får revision af JS Revision. Godkendt. 
 
ad 10: Eventuelt 
Bestyrelsesmedlem Inge Lise Hornemann finder det problematisk, at så få medlemmer er mødt op til 
generalforsamlingen [i alt 12 fremmødte, RG], og pointerer, at bestyrelsen skal gøre en indsats for at tiltrække et 
større fremmøde næste år. Bestyrelsesmedlemmet Lotte Kirkeby foreslår, at bestyrelsen opretter et udvalg til at tage 
sig af den indsats. 
 
Referent: Rasmus Graff 
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