
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I ATTIKA 

25. MAJ 2019 

 

Til stede var: Allan Werk, Flemming Madsen Poulsen, Emese Jehrbo, Per Fjord, Per 
Vadmand, Steen Andersen. Afbud fra Søren K. Lauridsen. 
 
Den fremsendte dagsorden var: 
1. Godkendelse af dagsorden.  
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
3. Udgivne bøger siden sidst. Lidt status. FMP, AW.  
4. Indkomne manuskripter. SKL. 
5. Lektørudtalelser og anmeldelser. FMP, AW.  
6. Forlagets økonomi.  
7. Fortsat ”fastfryselse” af de kvartalsmæssige udgifter. EJ.  
8. Kommende tiltag. Alle  
9. Aftale om næste bestyrelsesmøde. AW, SKL.  
10. Eventuelt.  
 
1-2: Ingen kommentarer. 
 
3-4 blev behandlet samlet, bl.a. med udgangspunkt i den manuskriptoversigt, som 
SKL fremsendte i sidste uge, og vi hørte, at samarbejdet mellem AW og SKL fungerer 
fint. AW nævnte, at det undertiden var svært at orientere nye forfattere om 
økonomiske detaljer, fx vedr. fordeling af udgifter og betaling for porto til 
boghandlerbestillinger (se desuden referatets punkt 7). 
 
FMP nævnte, at udgivelsesdato har en vis betydning for salget af en bog, og at det 
ikke kunne tilrådes at udgive i sommerferien – og at der er risiko for, at en udgivelse 
drukner i strømmen fra andre forlag, hvis det drejer sig om det tidlige efterår. 
AW orienterede om en disput med Anne Klein (Spejlvendt) vedr. div. udgifter til 
promovering m.v., som hun, absolut uberettiget, føler sig berettiget til at få dækket. 
FMP supplerede med et par detaljer om forfatterens væremåde i almindelighed. 
Hermed er bestyrelsen blevet orienteret, og AW vil komme med flere oplysninger 
om sagens gang ved næste bestyrelsesmøde. 
 
5: Bestyrelsen har fået tilsendt lektørudtalelser og anmeldelser. 
 
6: Der er grund til optimisme: Salg på 210 eks. i 1. kvartal; foreløbigt salg i 2. 
kvartal: 143. 



 
7: EJ nævnte problemstillingen med, at nogle få forfattere kunne risikere at stå for 
en stor del af fællesudgifterne. AW foreslog, at i stedet for det nuværende system 
(for hver titel: 200 kr. for at komme på e-handelside samt 600 kr. pr. kvartal) kunne 
der være en éngangsudgift pr. år på 2.000 kr., mens udgiften til e-handelside 
kunne indregnes i omkostninger til trykning. Man diskuterede, hvornår dette evt. 
kunne sættes i gang – fx 1. juli i år? – og hvilke rettelser, der i givet fald skal indføjes 
i en revideret vejledning til forfattere. 
EJ havde dagen før mødet sendt en mail til AW om fastfrysning – dette oplæg sendes 
til bestyrelsen sammen med referatet. 
 
8: Kort drøftelse af fremsendelse af anmeldereksemplarer – hvilke aviser skal have? 
– sender forfatteren eller AW? 
AW oplyste, at han til efteråret vil have et forslag klar vedr. forlagsprofil på 
Facebook; det skal dreje sig om en markedsføringskanal, ikke et diskussionsforum. 
EJ foreslog lancering af et halvårligt nyhedsbrev (pr. mail) til forfattere om nyheder 
vedr. forlaget; dette kunne aktivere de mange forfattere, der ikke kommer til 
generalforsamlingen, og bl.a. indeholde bogbloggerliste. 
 
9: Næste bestyrelsesmøde afholdes ultimo oktober; AW orienterer om dato. 
 
10: FMP undersøger, hvad det koster at have en titel liggende i BogInfo. 
 
Ref.: SA 


