
Referat af DJBFAs generalforsamling d. 28. september 2021 kl. 14 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 

5. Fremlæggelse af budget til orientering 

6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan 

7. Forslag fra bestyrelsen 

Forslag til vedtægtsændringer: 

7a. Kønnede titler. 

7b. Beslutningsdygtighed. 

8. Forslag fra medlemmer 

8a. Udmeldelse af Dansk Erhverv. 

 

Pause 

9. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år 

11. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år 

12. Eventuelt. 

Kl. ca. 18.00: Konstituering af den nye bestyrelse 

 

 

Referat:  

 

1) Dorte Wahl valgt som dirigent. 

 

2) Bestyrelsen aflagde beretning for 2020.  

 

3) Fremlæggelse af årsregnskab  

- Spørgsmål til de eksterne fonde og kontingent blev drøftet. 

- Spørgsmål om generelle midler fra Koda blev drøftet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4) Gennemsigtighedsrapport 

Gennemsigtighedsrapporten blev godkendt 

 

5) Fremlæggelse af budget for 2021 

- Spørgsmål til de enkelte foreningers puljer og fordelingen af midler imellem foreningerne blev 

drøftet.  

 

6) Anvendelse af Copydan-midler 

Forslaget blev vedtaget.  



 

7) Forslag fra bestyrelsen:  

Forslag 7a: 

Forslaget blev vedtaget med over 2/3 stemmer af de fremmødte medlemmer. 

 

Forslag 7b: 

Forslaget blev vedtaget med over 2/3 stemmer af de fremmødte medlemmer.  

 

8)  

Forslag fra medlemmer: Forslag 8A 

- Debat om DJBFAs deltagelse i netværket Dansk Erhverv.  

 

Forslaget blev ikke vedtaget. DJBFA forbliver dermed i netværket Dansk Erhverv.  

Stemmer: 20 stemmer for, 7 stemmer imod, 3 blanke stemmer  

 

9) Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Følgende personer stillede op:  

Anja Følleslev  

Jesper Hansen  

Lasse Matthiessen  

Marc Facchini Madsen  

Viggo Steincke 

 

Følgende personer blev valgt ind i DJBFA´s bestyrelse:  

Anja Følleslev  

Jesper Hansen  

Lasse Matthiessen  

 

10) Bestyrelsessuppleanter:  

 

Følgende personer stillede op:  

Astrid Cordes 

Marc Facchini Madsen  

Viggo Steincke 

 

Følgende personer blev valgt ind som suppleanter i DJBFA´s bestyrelse:  

Som 1. suppleant: Marc Facchini Madsen  

Som 2. suppleant: Astrid Cordes  

 

 

11) De kritiske revisorer Bent Malinowski og Leif Ernstsen blev ind som kritiske revisorer 

 

12) Evt:  

- Arne Würgler talte om problemerne ved moms på sangskrivere og at han vil starte en dansk 

videokanal, et slags alternativ til Youtube.  

- Michael Vesterskov spurgte bestyrelsen om Spotify og hvad foreningen gør indenfor streaming. 



- Trine Lise Væring ønskede at DJBFA skal arbejde for medlemmer, der både har egen lille 

virksomhed og er kreativ.  

- En stemme for at man spiser en bid mad efter generalforsamlingen til næste år.  

 

Bestyrelsen oplyste, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2021 til 

endelig vedtagelse af de to forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen og vedtaget på 

generalforsamlingen jfr. punkt 7a og 7 b ovenfor. Indkaldelse udsendes efterfølgende.  

 

 

Referent: Lars Meiling, 28.9.2021 

 

 

Dirigent Dorte Wahl,   oktober 2021:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


