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Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2019 
 
Allan Werk bød velkommen til den årlige generalforsamling; til stede 
var: Hanne Hansen, Bettina Howitz, Tine Enger, Svend Ranild, Steen 
Andersen, Per Fjord, Bente Høegh, Emese Jehrbo,  Søren K. 
Lauridsen, Søren Skogstad Nielsen, Flemming Madsen Poulsen, Susan 
Skovborg Roed, Per Vadmand, Allan Werk, Carl Otto Christiansen. 
 
Indledende valg (uden kampafstemninger):  
Referent: Steen Andersen. 
Dirigent: Søren K. Lauridsen – der begav sig til punkt 1 på 
dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
 
Punkt 2: Beretning ved Flemming Madsen Poulsen (forlægger til og 
med udgangen af 2018), der indledningsvis mindedes de Attika-
forfattere, der var døde siden sidste generalforsamling. 
 
Med udgangspunkt i allerede fremsendt skriftlig beretning orienterede 
Flemming Madsen Poulsen om arbejdet med at finde en afløser og om 
forlagets nye struktur: Allan Werk er forlægger, og Søren K. Lauridsen 
er litterær chefkonsulent. Han konstaterede, at biblioteksindkøbet 
stadig er beklageligt lille; der blev fremlagt statistik vedr. indkomne 
manuskripter og antallet af udgivelser. 
 
Hanne Hansen spurgte til antallet af manuskripter under overvejelse 
og i trykken. Svar:  I alt en halv snes stykker. 
 
Med udgangspunkt i kommentarer fra Bente Høegh og Tine Enger var 
der en kort diskussion om anvendelsen af uddrag af 
konsulentudtalelser i reklameøjemed. 
  Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 3: Årsregnskabet 2018 (også tidligere fremsendt) blev 
gennemgået af Carl Otto Christiansen; underskud på 30.000, hvilket 
skyldes ringe salg, lavere indtægt fra CopyDan samt højere afgifter til 
boghandlerne for at bøgerne kan figurere i deres system, BogInfo-
basen (i regnskabet posten ”Annoncer og reklame”). Flemming 
uddybede. 
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Susan Skovborg Roed spurgte til varigheden af forlagets underdrejede 
tilstand, hvor der ikke blev antaget manuskripter. Tine Enger spurgte 
til muligheden for, at ældre udgivelser stadig kunne figurere i BogInfo. 
 
Søren K. Lauridsen konstaterede, at stamkapitel og bankindestående 
stadig er fuldt tilfredsstillende. 
  Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 4: Indkomne forslag – dette punkt udgik, eftersom der ikke 
havde været fremsendt nogen forslag. 
 
Punkt 5: Forlagets fremtid. Allan Werk nævnte bl.a., at der gerne 
skulle yngre forfattere til forlaget, og at der gerne skulle være en 
bredere vifte af genrer. Desuden blev nævnt hjemmesiden, online-
udgivelser og sociale medier, og de tilstedeværende blev opfordret til at 
komme med gode idéer vedr. markedsføring. 
 
Bente Høegh opfordrede til, at forlaget skulle blande sig med 
mikroforlagene, fx ved deres festival, og nævnte Poesiens Hus samt 
små boghandlere, der arrangerer oplæsnng. 
 
Per Vadmand ønskede en liste over bogbloggere på forlagets 
hjemmeside og oplyste om POV-netsiden.  
 
Tine Enger støttede idéen om reklame via bogbloggere og nævnte 
desuden, at div. biblioteker er aktive mht. oplæsning. 
 
Per Fjord omtalte Facebook som kanal. 
 
Søren Skogstad Nielsen oplyste om sine egne (positive) erfaringer med 
at sende udgivelser til bloggere og om bogmesse i Helsingør. 
 
Allan Werk foreslog, at små uddrag af nye udgivelser kunne fungere 
som appetitvækkere på hjemmesiden. 
   
Punkt 6: Valg til bestyrelsen. På valg: Søren Skogstad Nielsen og 
Steen Andersen.  
  Søren K. Lauridsen foreslog valg af Flemming Madsen Poulsen til 
bestyrelsen. 
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Stemmetællerne Tine Enger og Hanne Hansen konstaterede efter 
skriftlig afstemning, at Flemming Madsen Poulsen havde fået 12 
stemmer, Søren Skogstad Nielsen 3 og Steen Andersen 13. Dermed var 
Flemming Madsen Poulsen og Steen Andersen valgt. Suppleanter 
(uden afstemning): Bettina Howitz og Søren Skogstad Nielsen. 
 
Punkt 7: Valg af kritisk revisor.  Der var en berettiget formodning om, 
at Thomas Uhre Fenger ikke ville have noget imod denne post, så han 
blev kåret in absentia. 
 
Punkt 8: Eventuelt. Susan Skovborg Roed spurgte, hvorfor der ikke 
var blevet afholdt afskedsreception for Flemming Madsen Poulsen. 
Allan Werk lovede at lægge hovedet i blød. 
 
Per Fjord filosoferede over, hvordan ovenfor nævnte initiativforslag 
kunne blive søsat. Søren Skogstad Nielsen foreslog, at der skulle 
udarbejdes en liste over ting, der skulle iværksættes, således at 
forfattere kunne påtage sig udvalgte hverv. 
 
Søren K. Lauridsen takkede for god ro og orden, og Allan Werk 
takkede denne for at have udført dirigenthvervet på sædvanlig 
forbilledlig vis, takkede Søren Skogstad Nielsen for arbejdet i 
bestyrelsen og Flemming Madsen Poulsen for det mangeårige arbejde 
som forlægger. 
 
 

Referat v/ Steen Andersen 


