Referat fra Generalforsamling 13. februar 2016
Dagsorden rettidigt fremsendt til foreningen medlemmer:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab og budget

4. Forslag til vedtægtsændringer ang. foreningens aldersbegrænsninger
5. Valg af poster i bestyrelsen samt suppleanter og revisor
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
7. Ønskede punkter, lovligt anmeldt efter § 5.4

7.1 Forslag om at gøre mere ud af den offentlige facebookside, f.eks. vlogs eller andet

7.2 Diskussionspunkt: Hjemmesiden - skal der være en ny startegi for hjemmesiden?

7.3 Diskussionspunkt: Arrangementer i Jylland i 2016

8. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling
9. Eventuelt
Der var 12 medlemmer til stede ved årets generalforsamlingen (senere blev vi 13).

Referat som følger:

1. Valg af dirigent
Andreas Markert blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning
"Siden sidste generalforsamling er HUF fyldt 10 år. I maj fejrede vi det behørigt med kage, taler og
hygge, og takket være mange generøse bidrag og mange timers frivilligt arbejde fra medlemmernes
side, kulminerede året i november med at HUF tog på BogForum – og det var lige så fantastisk som vi
havde håbet!
Ud over HUF på BogForum - en succes som vi ikke forventer at gentage lige foreløbigt - var den anden
store nyhed en vinterskriveferie som blev afholdt i januar. Vi var ca. halvt så mange som på
Sommerskriveferien som flyttede ind i et nordsjællandsk sommerhus og skrev og hyggede i en uge. Det
var en stor succes som arrangørerne forventer at gentage næste år.
Sommerskriveferien blev naturligvis afholdt igen dette år, og alt var så godt som det plejede, og
planlægningen af Sommerskriveferien 2016 er allerede godt i gang.
Også skrivekursus 2015 var en stor succes. Skrivekurset har i mange år været en af grundpillerne i årets
gang i HUF, men på grund af mangel på friske kræfter til planlægningen, var der fare for at 2016 ikke
ville blive til noget -- heldigvis er den fare drevet over, og i bestyrelsen er vi i det hele tager meget
taknemmelige for alt det frivillige arbejde som også medlemmer uden for bestyrelsen stiller med år efter
år, så vi til stadighed kan afholde de arrangementer som så mange huffere har så stor glæde af.
BogForum lokkede også flere nye medlemmer til, og derfor blev der arrangeret en Velkomst for nye
huffere i år, og derudover var der sidst på året også Hufoween og Julecafé.
Siden sidste generalforsamling er vores novellesamling Skybrud udkommet som e-bog. Det er af
tekniske grunde ikke lykkedes at gøre det samme med de tidligere samlinger, men vi har ikke opgivet
håbet. Skybrud kan jeg også endelig meddele har givet overskud, så der er endnu ingen fare for at vi må
opgive at lave samlinger i fremtiden.
Det går stødt fremad for Tidssamlingen som der har været overvældende stor interesse for, og den
forventer vi udkommer i løbet af i år.
10-året er ovre, og vi forventer ikke at 2016 bliver et lige så overvældende år for HUF som 2015 var. Vi
vil holde fast i de elementer der gør HUF til en forening vi alle sammen har glæde af, og det vil vi
forhåbentlig alle sammen hjælpe hinanden med."

3. Aflæggelse af regnskab og budget

HUF Resultatopgørelse 2015 (Dækningsbidragsmetoden.)
Post

Beløb

Netto omsætning:
Kontigenter
Salg af Anatologier
Hæfter indt.
Bogforum indt.
Kursusindbetalinger
Ferie indbetalinger
T-shirt indbetalinger
Skriveweekend
Refusioner

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Netto omsætning i alt

kr.

64.645,51

Omkostninger til skrivelyst
Omkostninger til antologi
Omkostninger til kursus
Reception
Omkostninger til ferie
Omkostninger Vinterferie
Halloweenfest

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-5.662
-1.500
-11.454
-1.915
-15.901
-4.307
-1.423

Omkostninger til skriveweekend

kr.

Hæfter
Bogforum udgifter
Andre Omkostninger

kr.
kr.
kr.

-111
-17.735
-

Netto omkostninger i alt

kr.

-60.008

Dækningsbidrag

kr.

4.637,86

Repræcentationsomkostninger
Administrationsomkostninger

kr.

-5.620

Resultat af primær drift

kr.

-982,14

Renter

kr.

Ordinært resultat før Skat

kr.

Indbetalt skat

kr.

Årets resultat

kr.

kr.

16.855,00
3.194,13
2.112,88
13.613,50
11.775,00
17.095,00
-

Netto omkostninger:

-

-

-982,14
-

-982,14

Regnskabet godkendes af den samlede bestyrelse
Budget 2016
Forslået budget:
Budget 2016
Poster

Udgifter

Indtægter

Budgetteret sum

Administration
Skrivelyst
Skrivekursus
Arrangementer
Øvrige udgivelser
Hæfter
Skriveferie
Vinterferie
Skat

kr. 6.000,00 kr.
kr. 11.000,00
kr. 11.000,00 kr.
kr. 2.000,00
kr. 16.000,00 kr.
kr.
kr. 16.000,00 kr.
kr. 8.000,00 kr.
kr. 6.280,00 kr.

16.500,00 kr. 10.500,00
kr. -11.000,00
11.000,00 kr.
kr. -2.000,00
17.578,00 kr.
1.578,00
1.000,00 kr.
1.000,00
16.000,00 kr.
8.000,00 kr.
kr. -6.280,00

I alt

kr. 76.280,00 kr.

70.078,00 kr.

-6.202,00

Bemærkning til budgettet: Der er estimeret med 100 betalende kontingenter, et faldende salg grundet
at foreningen ikke skal på Bogforum i år, men tilsvarende også en mindre udgift til arrangementer.
Hertil har foreningen modtaget Copydan penge, som primært estimeres til at blive anvendt på at trykke
den nye novellesamling. Slutteligt har foreningen fået en bøde for manglende indberetning af regnskab
(bøden er en nedsættelse fra oprindeligt små 25.000 kr. og er fremkommet efter forhanlding).

Diskussion af budgettet:
Sofie B. foreslår at Skrivelyst sløjfes for en web-udgave og at HUF derved bruget pengene til f.eks.
webinare eller v-logs eller andet.
Andreas M. foreslår at vi eventuelt går ned på en udgave af Skrivelyst om året.
Det fremføres at omkostningen ikke rigtig proportionalt med det medlemmerne får ud af to numre af
Skrivelyst. Penge men også kræfter kan måske bruges bedre. Det bliver også fremført at
magasinformatet måske er ved at være forældet. Måske kunne man betale forfattere til at lave ting til
web-udgaver eller V-logs. Det kunne f.eks. foregå på Twitch. Magasiner er dog også blinkfang når vi er
ude og promovere HUF, og de er gode at give til nye medlemmer. Det fremføres at vi forsat kan bruge
de gamle magasiner som blikfang og til at dele ud sammen med links til vores nyere udgaver. Et forslag
kunne også være løbende udgive artikler og andet online og så lave et opsamlingsblad. En tredje pointe
der blev fremført var at magasinet forsat er noget der retfærdiggøre kontingentet for især medlemmer
uden for København, så måske skulle vi lave en svag overgang med f.eks. et blad. Nogen mener dog at
indholdet er for lidt ”skriveteknisk” og måske mere interne.

Forslag til afstemning.
1.
2.
3.
4.

Vi sløjfer helt budgettet til skrivelyst. (2)
Vi halverer budgettet og benytter det resterende til nye forslag. (9)
Vi beholder hele budgettet til skrivelyst (0)
1 blank

Det pointeres at der bør lægges lidt flere indtægter ind på den nye samling. Dette bliver til et konkret
forslag om at lægge 5.000 oveni indtægter fra salg som enstemmigt vedtageset.
Det nye budget ser derved ud som følger:
Budget 2016
Poster

Udgifter

Indtægter

Budgetteret sum

Administration
Skrivelyst
Nye medietiltag
Skrivekursus
Arrangementer
Øvrige udgivelser
Hæfter
Skriveferie
Vinterferie
Skat

kr. 6.000,00 kr.
kr. 5.500,00
kr. 5.500,00
kr. 11.000,00 kr.
kr. 2.000,00
kr. 16.000,00 kr.
kr.
kr. 16.000,00 kr.
kr. 8.000,00 kr.
kr. 6.280,00 kr.

16.500,00 kr.
kr.

10.500,00
-5.500,00

11.000,00 kr.
kr.
22.578,00 kr.
1.000,00 kr.
16.000,00 kr.
8.000,00 kr.
kr.

-2.000,00
6.578,00
1.000,00
-6.280,00

I alt

kr. 76.280,00 kr.

75.078,00 kr.

-1.202,00

Budgettet vedtages med 11 stemmer for 1 en blank stemme.
4. Vedtægtsændringer:
a. Aldersbegrænsning
Pkt. 1
Fri debat:
Aldersgrænsen skal hæves, men der bør være en aldersgrænse da vi forsat gerne vil have
en grænse. På den anden side så syntes man, da man satte den op til 30, at det netop også
var højt og derved er det efterhånden en reel diskussion om vi forsat skal gå efter at få
yngre medlemmer med.
Hvis vi forsat giver lov til at medlemmerne kan blive ældre og ældre så bliver de nye
medlemmer også forsat ældre og ældre. Er det hvad vi vil? Der nød til at være et overlap
for nye. Hvis medlemmerne er i tyverne, så må vi også bare gøre foreningen til en forening
for folk i tyverne og derved hæve den generelle aldersgrænse.
Der argumenteres generelt for overhoved ikke at have en aldersgrænse. Vi har haft
henvendelser fra folk i 30’erne og det er derfor vi laver forslaget. Men hvor stort et
problem er det at bibeholde aldersgrænsen og bibeholde at medlemmerne gerne må blive
ældre?
Det oprindelige grundlag var at HUF skulle være et frirum for unge hvor de ikke skal være

bange for at dele blandt ældre og erfarne folk. Det kunne være at vi kunne lave et højere
kontingent for medlemmer over 30? Måske skal vi blot rykke med den udvikling foreningen
har været igennem, hvis de helt unge bruger movella og andet.
Herefter gentog argumenterne sig.
Forslag og afstemning:
Fjernealdersgrænsen: ingen for
Sætte aldersgrænsen til 35: 8 for
Sætte aldersgrænsen til 39: 5 for
Den endelige afstemning er derfor hvorvidt vedtægterne ændres således at til
aldersgrænsen for indmelding hæves til og med 35 år:
(efter forvirring om afstemningsregler med afstemningen gentaget under punkt 7.4,
nedenstående er det endelige resultat heraf)
For: 10
Imod: 2
Blank:1
Forslaget er vedtaget.
Pkt. 2
Skal 30 års reglen fjernes fra vedtægterne om bestyrelsesposter?
Flere af de nuværende kandidater til bestyrelsesposterne vil ikke kunne stille op, hvis ikke
aldersgrænsen for at deltage i bestyrelsen hæves. Forslaget går enden på at stemme for at
fjerne aldersgrænsen eller fjerne med forrang for yngre medlemmer såfremt der er
kampvalg.
Uændret:0
Forran: 4
Fjernes: 9
Afstemningen bliver derfor om hvorvidt at vedtægterne skal ændres således at reglen om
aldersbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer helt fjernes:
For: 10
Imod: 0
Blankt: 2
Forslaget er vedtaget.

b. Valgperiode for bestyrelsesposter
Åben debat:
Det giver mening i forhold til at gøre det mere attraktivt at tage posten. Men
modargumentet er at de 2 år forskudte perioder giver kontinuitet og nemmere videns
overdragelse.
Det burde vel ikke være sådan at hele bestyrelsen går af fra år til år? Der er flere der ville
have det dårligt med at gå fra før, når det er to år, og det derved skræmmer dem fra at
melde sig til bestyrelsen. Der er måske flere der ville melde sig hvis det kun var et år. Det
giver ikke nødvendigvis kontinuitet at valgperioderne er på to år. Reglen har aldrig
fungeret, så hvorfor have den.
Afstemning: Skal alle bestyrelsesposter være på valg hvert år.
For:10
Imod:1
Blank:1
Vedtaget.
b.1 Revisor
Revisorens rolle skal være bedre defineret. Dette har bestyrelsen erfaret via vejledninger
for foreningsvedtægter. Forslaget går derved på en vedtægtsændring som definere
revisorrollen tæettere.
Vi går direkte til afstemning:
For:11
Imod:0
Blank:1
Vedtaget
5. Valg af poster til bestyrelsen
Kasser, og kasser suppleant:
Det er kun Jacob N. der stiller op, derved tillidsafstemning
Resultat: Tillid
Kassér-suppleant:
Det er kun Regitze J. der stiller op, derved tillidsafstemning
Resultat: Tillid
Formand:

Der er kun Bjarke S. der stiller op, derved tillidsafstemning
Resultat: Tillid
3 menige
Der er 3 der stiller op:
Samantha
Trine
Anna
Derved tillidsafstemning:
Resultat: Tillid
2 suppleanter
Sofie B. stiller op som bestyrelsessuppleant
Andreas M stiller op som bestyrelsessuppleant
Tillidsafstemning: Tillid
Revisor:
Michella R. stiller op, derved tillidsafstemning:
Resultat: Tillid
6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen se ringen grund til at hæve eller sænke kontingentet.
Derved afstemning om at bibeholde kontingent på 165 kr.:
For: 9
Mod: 0
Blank: 2
7.
7.1 Ny strategi for offentlig-facebooksiden:
Der bør gøres mere ud af den offentlige side. Det kunne f.eks. være blog eller v-logs eller
konkurrencer. Kan der sættes penge af til det?
Diskussion: Kunne man gøre det i kombination med det nye elektronisk-Skrivelyst. Skal det være en
strategi at skabe bedre synlighed. Bestyrelsen har allerede gjort noget for at lægge løbende op,
men der kan sagtens gøres mere. Artikler kunne være en god ide. Det er en god ide, men kunne det
blive mere konkret? Har forslag stiller slev tænkt sig at stå for noget. Ja det kunne være en god ide.
Skrivetip fra Huffere. Alt der passer ind i skrivelystformat kunne passe ind i et v-log format til den
offentlige hjemmeside. Men skal vi ikke opdele det så vi ikke ligger alt nyt op til ikke-medlemmer og

ikke til medlemmer. Videoer kunne generelt være godt. Måske laver man indhold til den lukkede og
ligger en tease ud på den offentlige. Måske skal vi generelt gå mod at være en mere åben klub end
en lukket en. En begrænsning på den offentlige bør der dog være, en slags smagsprøve af hvad der
sker på den lukkede side.
Generalforsamlingen giver uden afstemning grønt lys til Sofie og Andreas til at forsøge at lave noget
nyt medie indhold.
7.2 Hjemmesiden
Sofie: Der bør ske noget. Det hele skal laves om. Et simplere design. Brugervenligheden er dårlig.
Formatet og funktionerne virker dårligt. Det er svært at lokke folk til med en grim hjemmeside.
Diskussion: kunne man ikke dele det op og forbedre nogle dele af gange? Det var et kæmpe arbejde
at tænke hjemmesiden fra bunden. Er der nogen grund til at tænke det om fra bunden, kan vi ikke
gøre en indsats for at ændre de mere kosmetiske ting. Det kostede 25.000 kr. bare at få den vi har
nu. Hvis ikke, skal vi lave en simpel hjemmeside hvor vi dropper community-delen som f.eks. forum
og tekst-forum. Det er meget ressourcekrævende at få ændret tingene så hvem skal gøre det? Den
er meget grim, især på mobileenheder.
Det besluttes uden afstemning at Sofie kommer med mere konkrete forslag til bestyrelsen på
forbedringer, hvorefter der vil blive gjort en indsats for at finde medlemmer der vil hjælpe til med
forbedringerne.
7.3 Arrangementer i Jylland
Der har været en facebook diskussion. Måske skulle vi gøre mere ud af at lave nogle live-møder på
nettet, f.eks. undervisning eller diskussioner. Skriveweekender kunne også være en god ide og
noget som dem fra Sjælland kunne komme og være med til for at bakke op. Måske skulle vi lave en
hurtig facebookafstemning om hvor folk er fra.
Bestyrelsen vil se på yderligere tiltag for arrangementer i det jyske i 2016.
7.4 ekstraordinær afstemning fra punkt 3.
Forslaget: skal vi hæve aldersgrænsen til 35 år?
For: 10
Imod: 2
Blank:1
Vedtaget
8. Fastsætte dato for næste GF

Lørdag d. 11. februar 2017
9. Eventuelt
a. Skal stemmereglerne laves mere entydige? F.eks. 2/3.
Bestyrelsen pålægges at lægge en vedtægtsændring til afstemning ved næste års
generalforsamling.
b. Er afstemningerne for besværlige? Det bliver ikke stillet til beslutning.
c. Skal vi ikke have en instagram-profil?
Det kunne være godt, men bliver det ikke bare endnu en ikke vedligeholdt platform? Man
kan linke facebook og instagram og derved få aktivitet på begge. Hvis man er dårlig til at
tage billeder bliver det ikke godt.
d. Penge til nye initiativer – måske skulle vi lave en taskforce til at bruge pengene til at prøve
nogle nye ting. Det er der flere der syntes lyder godt. Kasper sagde kaste op på facebook. Et
cafe-møde kan være kick-off for en gruppe.
e. Mentor-ordning i HUF
Det lyder som en god ide.

