
Referat af IBBY’s generalforsamling 
 
Afholdt d. 15. marts 2018, kl. 18:00-21:00 i Trykkeriet, Gyldendal, Klareboderne 3, 1001 Kbh. K 
 
Dirigent: Bo Gottlieb  
 
Referent: Vibeke Bruun Arildsen 
 
Dirigent erklærer generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
 
Tilstede: 24 personer fra start 
 
Dirigenten fastslår, at man kan stemme pr. fuldmagt, da det er almindelig praksis, dette er ikke 
præciseret i vedtægterne. Der er 12 fuldmagter.  
Dirigenten foreslår bestyrelsen, at der indføres § om fuldmagt i vedtægterne 
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.  
 
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab ved kasserer. Ahmad Mahmoud fremlagde 
årsregnskabet, som blev godkendt. 
 
Kommentarer til årsberetningen.  
KLODS HANS 
Klods Hans bliver nu digitalt. Når nyt nummer udkommer, bliver foregående lagt på nettet. 
Vagn Plenge indvender, at det er bedre, hvis Klods Hans ikke kommer på nettet så hurtigt. 
Henstiller til ikke at lægge fire numre af Klods Hans på nettet, en gang om året. 
 
Bestyrelsen vil fortsat diskutere, hvordan vi formidler Klods Hans. 
 
CAFEMØDER 
Mødet om biblioterapi: Vagn Plenge henviser til IBBY international, Children in crisis, hvor folk går 
ud og fortæller i krise- og krigsområder.  
Andre forslag: Anne Hansen, Nordisk-chilensk kulturforening. Bøger der heler. Børn i fængslet: 
Tine Bryld. Manden på kassen, børn elsker den, fordi de kan identificere sig med den. 
 
Jens Raahauge foreslår: Hanne Quist og Søren Jessen, som har undervist palæstinensiske børn, 
hvis forældre var positivt overraskede over, at man kan tale med børn om så svære emner.  
 
PRISER:  
Vagn Plenge: Alma Prisen, Forstår utålmodigheden i forhold til Alma Prisen, men der er forskel på 
proceduren i HCA prisen og Alma. Der kan gå mange år med de samme på listen, juryen skal 
igennem 200 nominerede, man skal beholde dem som kandidater længst muligt. Derfor foreslår 
Vagn, at vi beholder Lilian Brøgger og Louis Jensen som kandidater. Dette førte til diskussion.  
 
Ahmad: Skal man gå 10 eller 20 år? Ikke fair overfor de andre illustratorer og forfattere.  
 



Jens Raahauge: Hvis I mener noget, der overstråler, så skal i indstille dem. Svenskerne har svært 
ved at læse Louis Jensens Firkantede historier. 
 
Elin fra Gyldendal: Man kan godt være strategisk. Hun møder jurymedlemmer i Bologna – og vil 
gerne høre, om de har nogle meninger om det. 
 
BOLOGNA: 
Vagn vil høre om der har været kontakter på det nordiske plan. Sende illustrationer til Bologna, 
Vagn forstår ikke, hvorfor Ibby er holdt op med at sende til Bologna.  
Lis: Beslutningen blev taget på et tidspunkt hvor Martine Norring var illustrator i bestyrelsen, det 
blev besluttet at hvis illustratorerne selv ville indstille fremfor at blive indstillet af IBBY, så fred 
med det. Det er en mulighed, IBBY er ikke nødvendig som indstillende instans her. Bestyrelsen 
arbejder på en tættere kontakt med illustratorgruppen og b&u-forfattere for fremover at drøfte 
sådanne ting i fællesskab. 
Bjarne er (som Selskabets repræsentant) inviteret til et møde, hvor også Illustratorgruppen er 
inviteret. 
 
BUDGET 
Budgettet for 2018 blev vedtaget. Kontingentet er uændret. 
 
INDKOMNE FORSLAG: 
 
Se forslag til vedtægtsændringer fra Bjarne W. Andresen (næstformand og kommende formand) 
Se bilag 
 
Vagn Plenge er imod forslag om at ændre på valg til formand. Støtter Bjarnes kandidatur. Vil ikke 
diskutere detaljer her og nu, men foreslår et udvalg med henblik på gennemarbejdet revision af 
selskabets vedtægter. Formand bør snarere være medlemmers end bestyrelsens formand, det 
giver større legitimitet. Forslaget medfører en reduktion af medlemmers indflydelse. Formanden 
tegner foreningen udadtil. Formand skal genvælges hvert år. Bjarne skal genvælges næste år for at 
kunne fortsætte som formand. Frygter meget stor udskiftning. Samarbejdet i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår formanden. Fordeling af poster bør ikke være et reelt problem. Bjarne som 
medlemmernes formand valgt for de næste to år. 
 
Bo Gottlieb opsumerer: Der skal nedsætter et vedtægtsudvalg.  
 
Bjarne vil gerne have afstemning.  
 
Damian Arguimbau: Ingen forskel for Bjarne. Ikke stemme. Foreslår at lave et udvalg.  
 
Michèle Simonsen Der er meget arbejde i bestyrelsen. Det er ikke sjovt med endnu et udvalg. 
Bruge tid på børnelitteratur.  
 
Elin: Konsekvens? Forstår godt at bestyrelsen vælger at være pragmatisk. Man sidder der fordi 
man gerne vil arbejde med børnelitteratur 



 
Janne: Det er vigtigt for kontinuitet og effektivitet skal bestyrelse og formand være enig. Hvis vi 
stemmer for så får vi en formand, som alle bakker op om.  
 
Damian: Der er meget arbejde, så jeg sympatiserer med Vagn. Men det har ingen praktisk 
betydning. Så selvom jeg sympatiserer, så er det ikke principielt for mig. Det er ikke en kamp 
bestyrelsen har brug for.  
 
22 til stede, der er 12 fuldmagter (Vagn 7, Eline 2, Kent 1, Lise 1, Merethe 1) 
Afstemning ved håndsoprækning: 
26 for, 8 imod.  
Forslaget er vedtaget med 76,5 procent stemmer for.  
 
Indkomne forslag: Vagn stiller forslag om at Ibby Danmark helt eller delvist betaler kontingent for 
et land. Der er altid lande, der ikke kan betale. Solidaritets fond, det kan sammenlignes med 
fadderskab. Foreslår han, at støtter Cambodja. Tænker det vil falde i god jord.  
Bestyrelsens svar ved Janne:  
Vi har overskud på 26.000 kr. i år. 
Prisen på at sponsorere et land er cirka 6.500 kr. pr. år. Vi betaler i forvejen 35.000 kr. i 
kontingent. 
Man forpligtiger sig til at være sponsor et år ad gangen. Nu er der råd, men det ville være bedre at 
lave en fundraising for at skaffe pengene. Vi kan tage af vores overskud, men vi vil hellere sætte en 
strategi i gang, for at skaffe pengene.  
Vi er positivt indstilling, men vi vil ikke kun støtte et år. Det ville ikke være ok. Det er et skrøbeligt 
budget, som er afhængig af statusseminar. Vi vil lave en 3-5 årig plan.  
Næste IBBY-møde er om fundraising.  
Bestyrelsen går videre med forslaget. Vedtaget. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Betina Falsing, Janne Bech og Eline Mørch Jensen er på genvalg. 
 
Konstituerede medlemmer: Ahmad Mahmoud og Kasper Køpke stiller op. 
 
To nye: Katharina Skovsende, Janne Hejgaard.  
 
Alle valgt. 
 
Lis Andersen og Vibeke Arildsen træder ud af bestyrelsen.  
 
Stig Bergmann vil gerne fortsætte som revisor og Merete Flensted Laustsen som revisorsuppleant 
- de er også genvalgt.  
 
Referatet gennemlæst og godkendt af dirigenten 


