
 
 

Referat af DJBFAs generalforsamling d. 24. marts 2019  
 
 
Til stede:  
83 stemmeberettigede medlemmer ud af 1547. Desuden var der 13 brevstemmer og 5 
fuldmagter. I alt svarende til 6,5 % af medlemsskaren. 
Fra sekretariatet: 6 personer.  
 
Punkt 1. Velkommen, fællessang og valg af dirigent 
DJBFAs formand Susi Hyldgaard bød velkommen, hele bestyrelsen spillede for til fællessang og 
Casper Andreasen blev valgt som dirigent 
 
Punkt 2. Bestyrelsens beretning og diskussion  
Susi Hyldgaard stod for den mundtlige fremstilling af bestyrelsens skriftlige beretning, hvor også 
Anna Lidell fremlagde en del af beretningen. Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen til 
bestyrelsen og generel diskussion.  
 
Punkt 3. Godkendelse af årsregnskab 2018 og gennemsigtighedsrapport 
Regnskabet blev gennemgået af DJBFAs revisor Michael Andersen.  Herefter fremlagde kritisk 
revisor Bent Malinovsky de kritiske revisorers rapport mundtligt, hvorefter forsamlingen 
diskuterede nogle af punkterne. Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet og 
gennemsigtighedsrapporten. 
 
Punkt 4. Fremlæggelse af budget 2019 til orientering 
Andreas Hemmeth fremlagde bestyrelsens budget for 2019. Herefter var der spørgsmål til 
bestyrelsen og diskussion af budgettet i forsamlingen.  
 
Punkt 5. Forslag om afvendelse af Copydan midler 2019 
Susi Hyldgaard fremlagde bestyrelses forslag om anvendelse af Copydanmidler. Forsamlingen 
godkendte bestyrelsens indstilling om, at Copydanmidlerne lægges over i en ny pulje ”Copydan-
puljen” til fordybelse til skabelse af musik med anonymiseret ansøgninger i forhold til alder, køn 
og geografi.  
 
Punkt 6. Stationer med indlagt pause  
Forsamlingen blev delt op i grupper og deltog på skift i de 3 stationer ”Fællesskab”, ”Indflydelse” 
og ”Midler”, hvor bestyrelsesmedlemmerne deltog i debatterne om de forskellige emner og tog 
imod feedback og inputs fra medlemmerne.  
 
Punkt 7. Forslag fra bestyrelsen 
 
7A. Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen indstillede til, at paragraf 9 afsnit 3 i vedtægterne ændres til ”Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller 
næstformand er til stede.” Forslaget blev godkendt af over 2/3 dele af forsamlingen ved 
håndsoprækning.   



 
 

 
 
 
7B. Navneændring  
Bestyrelsen indstillede til, at foreningen skifter navn og indstillede fire nye navne til afstemning. 
Forsamlingen diskuterede forslaget. Efter 4 runders skriftlig afstemning kom navnet ”Klang” op til 
afstemning og fik 49 stemmer mod 34 for ”DJBFA”. Dermed skulle navnet Klang til afstemning, 
men forslaget modtog ikke 2/3 af stemmerne og blev dermed forkastet.  
 
Punkt 8. Forslag fra medlemmer 
 
8A. Ændring af bank 
Forslagsstiller fra Thomas Thor Viderø Ulstrup motiverede forslaget, og DJBFAs bestyrelse og 
forsamlingen diskuterede efterfølgende forslaget. Efter en skriftlig afstemning blev forslaget 
forkastet.  
 
Punkt 9. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer 
 
 9A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år. 
Følgende stillede op som medlemmer af bestyrelsen: Anna Lidell, Anne Eltard, Mette Hafstrøm 
Kirkegaard og Per Nybo. Alle 4 motiverede deres opstilling til bestyrelsen mundtligt og 
forsamlingen stemte efterfølgende. Til valget af bestyrelsesmedlemmer i år blev der, ud over de 
fremmødte stemmer, også benyttet brevstemmer og fuldmagter.  
Stemmerne blev fordelt således:  
- Anna Lidell = 93 
- Anne Eltard = 61 
- Mette Hafstrøm Kirkegaard = 17 
- Per Nybo = 3 
Dermed blev Anna Lidell og Anne Eltard valgt ind i bestyrelsen. Slutteligt fik Susi Hyldgaard 
stående bifald som tak for hendes arbejde for som bestyrelsesformand.  
 
9B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år. 
Følgende stillede op som suppleanter: Mette Hafstrøm Kirkegaard, Per Nybo, Thomas Thor Viderø 
Ulstrup og Jørgen Lauridsen.  
Stemmerne blev fordelt således:  
- Mette Hafstrøm Kirkegaard = 53 
- Per Nybo = 2 
- Thomas Thor Viderø Ulstrup = 24 
- Jørgen Lauridsen = 58 
Jørgen Lauridsen indtrådte herefter som 1. suppleant og Mette Hafstrøm Kirkegaard indtrådte 
som 2. Suppleant.  
 
9C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år: 
Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen og Bent Malinovsky. Begge genopstillede og der 
var ingen modkandidater. Begge blev valgt som kritiske revisorer.  



 
 

 
Punkt 10. Eventuelt og fællessang  
-Ros til Andreas Hemmeth som sekretariatsleder. 
-Et forslag om at ændre navn og kriterier for ”A-ophold” til arbejdsophold. 
-Forslag til bestyrelsen om at slå komponistforeningerne sammen. 
- Forslag om at man bruger DJBFAs medlemmer i udformningen af et nyt logo. 
- En forespørgsel om, at bestyrelsen gør mere ud af at regne omkostningerne ud for de forslag der 
bliver stillet til generalforsamlingen (fx omkostningerne ved nyt navn, nyt logo, bankskifte mv.) . 
- Opfordring til en tænketank om musikkens nonverbale muligheder. 
- Anbefaling til bestyrelsen om ikke at lægge generalforsamlingen på en søndag.  
- Et forslag om at vente med at designe nyt logo til efter GF 2020, da der godt kunne komme et nyt 
navn.  
- En opfordring til at tage suppleanter med til bestyrelsesmøderne.  
-Forslag til en navnebrainstorm på GF i 2020. 
- Opfordring til at tage fat i bestyrelsen ang. foredrag om artikel 13. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Meiling, 24. marts 2019 


