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Kære medlem
Det er en meget giftig kulturpolitisk situation i øjeblikket. På den ene side har vi en
Lars Løkke Rasmussen-regeringen, der har læst mange måneders meningsmålinger og alt for godt synes at vide at et nederlag ved det valg, der skal afholdes
senest juni næste år, er uundgåeligt. Derfor klæber Løkke og regeringen til
taburetterne, uanset hvilke skandalesager der dukker op. Og værst. Fordi Løkkeregeringen føler sig overbevist om ikke at beholde regeringsmagten, har den, synes
det, en masse aftryk, den skal nå at sætte før deadline. På den anden side har vi et
Socialdemokrati, der ikke vil love at rulle besparelser på kulturbudgettet tilbage, hvis
vi får en såkaldt rød regering efter et valg, selv om partiets kulturordfører Mogens Jensen slår sig i tøjret. Og
selvom finanskrisen for længst er slut og dansk økonomi sjældent har haft det bedre. Fokuseres skal der
alligevel, som det hedder, når man ikke vil kalde en grønthøster en grønthøster eller en besparelse en
besparelse. Besparelse til hvad? Jagerfly og skattelettelser. Og en bilbro over Kattegat.
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I Danmark er der tradition for brede forlig på kulturområdet. Og det gælder også medieforlig. Sådan ser det
ikke ud til at blive i denne omgang. Og det kommer fx DR i dén grad til at mærke. Og Radio 24syv. Med
deres massive fokus på seertal og store svigt af kulturstoffet de seneste årtier, kan man sige at DR ligger,
som de har redt. Men selvom public service-puljen skal seksdobles, står hundredevis af millioner til at
forsvinde ud af det danske mediemiljø. Og det kommer næppe til at højne kvaliteten. Heller ikke i
dækningen af litteratur og anden kunst. Man kan kun håbe (og kæmpe) for at de sparede penge bliver på
medie-området. Og så skal vi selvfølgelig kæmpe for at litteratur bliver en langt mere markant del af DRs
public service-forpligtelse og en ufravigelig del af kravene til public service i public service-puljen. På dén
front er der faktisk sket noget på det seneste. Selv DR forstår nu igen begrebet public service på en mere
klassisk måde.
Tilbage er der blot at sige: husk generalforsamlingen d. 21. april! Her vil de to kandidater, der har meldt sig
til at efterfølge mig som formand for foreningen få mulighed for kort at præsentere deres program. Det
drejer sig om Peter Rønnov-Jessen og Peter Adolphsen.Og efter selve generalforsamlingen uddeles Danske
skønlitterære Forfatteres Hæderspris for første gang. Det bliver med bobler til.

De bedste aprilhilsner
Jan Thielke, formand

Nye udgivelser

Helle Helle
’de’
Roman
Rosinante

Daniel Boysen
’En vase i hjertet’
Digte
Silkefyret

Kevin H. Larsen
’Fandens orange stol’
Roman
Mellemgaard
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Forfatternes
Opmuntringslegat
forår 2017
Danske skønlitterære Forfatteres legat til
professionelle, men økonomisk trængte skønlitterære forfattere
Ansøgningsfrist: Søndag d. 13. maj kl. 23:59

Hvem kan komme i betragtning
Professionelle, skønlitterære forfattere, som lever op til § 3 i DsF’s vedtægter:
”danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et
selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er
udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.”
Legatstørrelser
Der uddeles legater á 20.000 kr. og 10.000 kr.
Ansøgning
Skriv en ansøgning på højst en halv A4-side, hvor du kort beskriver din økonomi og ikke mindst den akutte
situation. Vedhæft et kort CV på højst 1 A4-side med udvalgte udgivne værker - inkl. forlagsnavn.
Alle oplysninger behandles naturligvis strengt fortroligt.
Læs også her: http://litt.eu/opmuntringslegat

Send til: projekt@skoenlit.dk senest 13/5 kl. 23:59.
Alternativt kan ansøgningen samt CV/værkliste sendes som brev til:
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34B , 2. sal
1306 København K
(Husk at sende i god tid. Beregn mindst 5 dage med Postnord!)

Alle ansøgere kan forvente svar medio juni.
Forfattterenes Opmuntringslegat er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node
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Husk!

GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 21. april 2018 kl. 14:00
hos
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelseskandidater afleverer underskrevne stillerlister (vedlagt)
Bestyrelsen s beretnin g om det forløbne år
Fremlæggelse af regn skab 2017
Vedtagelse af budget 201 8
Fastsættelse af kontin gent
Meddelelse om opstillede kand idater til bestyrelsesvalget
Valg af revisor
Eventuelt

Vedrørende bestyrelsesvalget
I forbindelse med bestyrelsesvalget, der finder sted efter generalforsamlingen, har Charlotte Inuk, Erik
Kock, Kevin H. Larsen, Peter Rønnov-Jessen og Peter-Clement Woetmann siddet i to år, og deres poster er
derfor på valg. Charlotte Inuk, Erik Kock, Peter Rønnov-Jessen og Peter-Clement Woetmann modtager
alle genvalg, hvorimod Kevin H. Larsen ikke ønsker at fortsætte. Jan Thielke, som trækker sig som
formand, har i øvrigt besluttet at forblive i bestyrelsen som menigt medlem. Dette betyder, at i alt fem
poster til bestyrelsen er på valg. Herudover er 1-3 poster som suppleant på valg.
Forslag til kandidater til bestyrelsen bedes meddelt dirigenten senest ved gennemgang af dagsordenens
pkt. 2 gennem aflevering af udfyldt stillerliste. Forinden vil det være muligt at indhente stillere blandt de
fremmødte til generalforsamlingen. Stillerlisten skal ved aflevering være underskrevet af mindst fem
stillere, og den, der er bragt i forslag, skal have erklæret sig villig til at modtage valg. Hvert medlem kan
underskrive for op til tre kandidater.

Bemærk:
Efter generalforsamlingen overrækkes Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris på 100.000 kr. for
første gang. Vi byder på et glas og ønsker prismodtageren tillykke.

Tilmelding
Vi ser gerne, at du tilmelder dig, skriv til kontor@skoenlit.dk eller ring tlf. 6128 6826. På forhånd tak!
Husk at medlemmer udenfor hovedstadsområdet kan få deres dokumenterede rejseudgifter refunderet!
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Opfordring

Stil op!
I forlængelse af generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. Et ud af
de fem bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i år, genopstiller ikke.
Derudover genopstiller vores nuværende formand Jan Thielke heller
ikke.
Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsesvalget, er du velkommen til at henvende dig til formanden
for at høre mere om bestyrelsens arbejde: Skriv til formand@skoenlit.dk eller ring 61 28 43 16.

Udbetaling

Biblioteksafgift 2018
Beløbet bliver i år udbetalt fredag d. 13. april.
Folketinget vedtog den 9. maj 2017 en ny lov om ændring af lov om biblioteksafgift.
Fra 1. januar 2018 er det muligt at få biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger.
Minimumsgrænsen for udbetaling er ændret til 1250 kr. og beløbene, der frigives på grund af
beløbsgrænserne bliver fordelt blandt de forfattere, oversættere og andre, der i 2018 modtager mindst
1.250 kr. og højst 5.000 kr. i biblioteksafgift.
Læs mere her: https://slks.dk/biblioteker/biblioteksafgift/biblioteksafgift-for-boeger/

Bemærk:
Allerede nu kan kontingentet for 2018-2019 indbetales!
Skulle der være medlemmer, som ønsker at betale deres kontingent for 2018-2019 straks efter
udbetalingen af biblioteksafgiften, er dette muligt.
Beløbet – 3.000 kr. – kan overføres til foreningens konto: 9570 – 5732174. Husk at skrive navn ved
indbetalingen. Når dette er gjort kan der efterfølgende ses bort fra kontingentindbetalingskortet, som
Betalingsservice udsender i juni med betalingsfrist 1. juli.
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Budget for Danske skønlitterære Forfattere 2018
INDTÆGTER
Kontingenter + kontingentafdrag

530.250

Restancer kontingent

60.000

Kursusmidler 2. portion

82.425

Retur / varme

4.154

Bidrag til formandsløn fra Ufordelbare ophavsretmidler

70.000

Bidrag til sekretærløn fra Ufordelbare ophavsretmidler

45.000

Huslejebidrag via skrivepladsordning fra Ufordelbare ophavsretmidler

31.467

Medlemsbetaling / julemiddag

4.500

Indtægter i alt

827.796

UDGIFTER
Lønninger
Løn til sekretær

190.000

Honorar til formand

222.164

ATP

1.400

I alt

413.564

Foreningsudgifter
Bestyrelsesmøder

2.400

Generalforsamling

1.500

Rejsegodtgørelse

8.000

Kurser: honorarer, rejseudgifter m.v.
Debutanternes dag
Julemiddag
Gaver
I alt

141.500
2.500
20.000
1.000
176.900

Administrationsudgifter
Lokaleomkostninger inkl. varme
Rengøring
Kontorartikler

125.826
17.875
2.500
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Småanskaffelser: computer, lamper m.v.

8.000

Web, medielicens m.m.

3.000

Regnskabsstyring, abonnement

2.400

Telefon

2000

Porto

5.000

Gebyrer

2.156

Forsikringer

7.186

Revision

25.000

Kontingentopkrævning

1.000

I alt

201.943

Udgifter i alt

792.407
792.407

Resultat

823.296
30.889

Indestående i Danske Bank pr. 1.1.2018

762.062

Indestående i Jyske Bank pr. 1/1 - 2018

745.924

Allokerede ufordelbare ophavsretmidler fra forrige år

- 1.152.722

Indestående pr. 1/1 - 2018 i alt

355.264

Indestående pr. 31/12.2018

386.153

Husk
Er du flyttet eller har du fået ny email-adresse, så meddel det til sekretæren på kontor@skoenlit.dk
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Forfatternes Litteraturhistorie

Jonas T. Bengtsson
om Agota Kristof
Onsdag d. 25. april 19:30
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B
København K

Bemærk:
Pga. travlhed har Anne Lise Marstrand-Jørgensen
måttet aflyse det annoncerede foredrag

Gratis adgang for medlemmer
Ikke-medlemmer: 50 kr. (mobile pay og kontanter!)
Vi serverer kaffe og te

OBS: Da der er begrænset plads ser vi gerne tilmelding! Skriv til: projekt@skoenlit.dk

Forfatternes Litteraturhistorie er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node

Mentorordningen 2018
Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores nye Mentorordning giver
dig mulighed for at få tildelt en mentor, en forfatterkollega, som mod et honorar – betalt med midler fra
Statens Kunstfond – læser dit manuskript og vejleder dig i 15 timer.
Ved tildeling af en mentor vil det blive taget i betragtning, om man tidligere har modtaget mentorstøtte,
således at forfattere, der ikke har modtaget støtte, vil blive prioriteret.
I din ansøgning bedes du kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til, og du bedes desuden
vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.Samtidig
beder vi om en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
Vi har i år mulighed for at tildele 10 portioner af 15 timers varighed.
Send ansøgningen til projekt@skoenlit.dk

Mentorordningen er finansieret med kursusmidler fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur
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Tilbud til skønlitterære forfattere – finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node

De skønlitteræres kursuspulje
Danske skønlitterære Forfattere har lavet en ny pulje, som dækker udgifter til kurser,som giver
skønlitterære forfattere ny kompetencer, der vil styrke dem i deres fag eller i den praktiske håndtering af
deres forfattervirksomhed.
Det kan fx være et kursus i filmmanuskriptskrivning, regnskab, oplæsningstræning eller mange andre
relevante kortere uddannelsesforløb, hvor der måtte være en kursusafgift at betale.
Den skønlitterære forfatter kan søge De skønlitterære forfatteres kursuspulje om hjælp til at dække dele af
eller hele kursusafgiften.
På samme måde som andre faggrupper kan modtage efteruddannelse og kurser gennem deres
fagforeninger og interesseorganisationer, er ønsket med denne pulje, at også forfattere får mulighed for at
tilegne sig ny viden sideløbende med deres virke.
Alle professionelle, skønlitterære forfattere kan ansøge kursuspuljen.
Send din ansøgning til projekt@skoenlit.dk

Skrivepladser tilbydes professionelle forfattere
2 ledige pladser fra 1. maj 2018
Danske skønlitterære Forfattere tlbyder forfattere en gratis skriveplads af 2 måneders varighed (med evt.
mulighed for 1 måneds forlængelse) i foreningens lokale i Kronprinsessegade 34B i København K.
Som professionelle forfattere regnes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i
Danmark, der har ophavsret til mindst et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller,
essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af
bestyrelsen anerkendt andet regi.
Skriv og send en ansøgning til kontor@skoenlit.dk
I ansøgningen, som højst må fylde en halv A4-side, bedes du kort fortælle, hvad du vil bruge skrivepladsen
til, samt i hvilken periode, du ønsker pladsen. Angiv gerne en alternativ periode! Du bedes desuden
vedhæfte et kort CV inkl. bibliografi.

Danske skønlitterære Forfattere │Nyhedsbrev april 2018│9

Refugie

Forfatterens Leif Hasles Fond
Værelser i firelænget gård i landsbyen Vindbyholt ved. Faxe

Forfatter Leif Hasles Hus er åbent for forfattere af både skøn- og faglitteratur, oversættere samt andre
'ikke-larmende' kunstnere som ønsker at arbejde på et konkret projekt. Ved flere samtidige kvalificerede
ansøgere har udøvende kunstnere forrang.
Refugiet er beliggende på en smuk firelænget gård fra omkring 1650 i landsbyen Vindbyholt ved Faxe, ca.
en time i bil syd for København. Forfatteren Leif Hasles Fond stiller tre møblerede værelser til rådighed
med adgang til fælles køkken og bad. Huset har en stor have og ligger tæt på skov og strand.
Ophold kan vare mellem 1 og 4 uger og tildeles efter ansøgning. Det er gratis at bo på gården, men der
betales 200 kr. pr. uge for vand, varme, el, internet (dog 300 kr. for en større enhed, egnet til par). Stedet
fungerer efter en ’vandrehjemsmodel’, dvs. refugiegæsterne sørger for egen forplejning, medbringer eget
sengelinned og håndklæder og forestår rengøring i værelset/værelserne før afrejse . Ugerne begynder
søndag kl 12 og afsluttes senest søndag kl 10.
Bil er praktisk, men ikke en nødvendighed. Gården ligger ca. to timer med offentlig transport fra
København (en time med bil), og nærmeste indkøbsmulighed er syv km. væk.
Udfyld formularen nedenfor, og beskeden skal dels indeholde en kort ansøgning på max. 10 linjer, dels den
eller de ønskede uger (gerne flere muligheder og med angivelse af ønsket værelse).

Bemærk: Ansøgninger behandles løbende.

Læs mere her – og se fotos af de enkelte værelser: http://leifhaslesfond.dk/refugie.html
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Kalenderen
APRIL
13/4

Biblioteksafgiften bliver udbetalt

21/4

14:00

DsF, Kbh. K: Ordinær generalforsamling samt uddeling af Hædersprisen

25/4

19:30

DsF, Kbh. K: Forfatternes Litteraturhistorie / Jonas T. Bengtsson

MAJ
13/5

Ansøgningsfrist til Forfatternes Opmuntringslegat

18/5

UBVA, Kbh. K: Kursus ’Ophavsret for forfattere’

25/5

Folketeatret, Kbh. K: Blixenprisfesten

Nye medlemmer
Pr. 1. april byder vi velkommen til
Rolf Sparre Johansson
Jesper Lützhøft
Sadaf Mirza

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Jan Thielke: formand@skoenlit.dk \ tlf. 6128 4316
Sekretær Peter H. Olesen: kontor@skoenlit.dk \ man-ons kl. 10-14: tlf. 6128 6826
Projektmedarbejder Sissel Bergfjord: projekt@skoenlit.dk
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