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Kære medlem

Solen skinner, det er for alvor blevet forår. Folketingsvalget rykker nærmere. Og,
som også nævnt i flere tidligere nyhedsbreve, ser det ud til at kulturpolitikken kan
komme til at spille en mere central rolle i den kommende valgkamp end den har gjort
i dansk politik i mange år. Hvilket også afspejles i den seneste tids mødeaktivitet, ikke
mindst hos Dansk Kunstnerråd, hvor der har været flere møder desangående. Bl.a. et
Hvad kan vi gøre for dig,
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stort arrangement, "Kunst og kultur ifølge danskerne", afholdt på Arbejdermuseet den 12. marts med
deltagelse af en del politikere. Og i fredags, den 29. marts, afholdt Socialdemokratiet en såkaldt
kulturkonference, "Kultur til alle" i 3F's lokaler, hvori jeg deltog på foreningens vegne.
Set med forfatterøjne var det ikke voldsomt relevant, fokus var mest på hvordan man skulle få flere til at
gå i teatre og på museer - hvilket selvfølgelig også, helt overordnet, er vigtigt. Og dét at der overhovedet
sættes fokus på kulturpolitikken er naturligvis i sig selv meget væsentligt. Mogens Jensen,
Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, sagde imidlertid noget som jeg fandt ret
bemærkelsesværdigt: Han gjorde sig lystig over DF's og Venstres provinsfetichisme, og bemærkede at der
jo var en grund til at flere kunstnere i forhold til indbyggertallet modtar kunststøtte i hovedstaden end i
provinsen - nemlig dén enkle, at der i forhold til indbyggertallet simpelthen bor flere kunstnere i
hovedstadsområdet end i provinsen.
Det var interessant, syntes jeg - og opløftende. Ville sosserne mon omsider gøre op med den populisme,
som i så høj grad har præget kulturpolitikken her i landet siden årtusindskiftet?
Noget kunne tyde på det. Men måske så alligevel ikke. For den følgende dag meddelte Berlingske, i
forbindelse med sagen om Radio 24syvs forestående lukning:
"S afviser at forhindre dødsstød til Radio24syv: Den er for københavnsk"!
Nå, vi får se. Det vil jo altsammen komme for en dag. En dag.
Og oven over alting - stråler Moder Sol!
De allerbedste aprilhilsener
Peter Rønnov-Jessen

Kristina Stoltz
’Cahun’
Roman
Rosinante

Nye udgivelser

Kristina Stoltz
’Cahun’
Roman
Rosinante

Eva Botofte
’Permafrost’
Fortællinger
Vild Maskine

Hanne Marie Svendsen
’Mellem regndråber’
Roman
Gyldendal

Sten Kaalø
’Slowfox’
Digte
Forlaget Vandkunsten

Henning Mortensen
’Trampolin’
Roman
Gyldendal
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Efteråret i DsF

Forfatteren i det sociale system
Kursus / orienteringsmøde
Hvad gør en forfatter, der rammes af sygdom? Kan man som forfatter gå på
barsel? Hvilke rettigheder har man som forfatter i det sociale system?
Vi forfattere er ikke lønmodtagere med en fast månedlig indkomst, pension,
sygeforsikring etc. som de fleste andre borgere i landet, og vi falder derfor
oftest udenfor de gængse ’kasser’, når vi står og har brug for hjælp fra det
offentlige.
Få orentering om dine muligheder og svar på dine spørgsmål
September.
Præcis dato og nærmere info følger!

Hvad kan vi gøre for dig, hvad kan du selv gøre?
Orienteringsmøde
Tip og tricks og gode råd om livet som forfatter. Hvad kan DsF gøre for dig, hvad kan du selv gøre?
Et nyt, årligt introduktions – og orienteringsmøde for nye medlemmer og for alle andre interesserede
medlemmer.
En mandag aften i oktober.
Præcis dato og nærmere info følger!

Debutanternes dag
Socialt og litterært arrangement

Det traditionsrige arrangement, hvor vi byder årets debutanter velkommen. Velkomst ved formanden og
dernæst fortæller et medlem – en garvet forfatter – om hvordan det var, da han/hun i sin tid debuterede –
og ikke mindst om hvordan livet som forfatter er.
En lørdag eftermiddag i oktober
.Præcis dato og nærmere info følger!
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Efteråret i DsF

Skønlitterært seminar i Dublin
Kursus / seminar
Fra fredag d. 4/10 til og med tirsdag d. 8/10.
5 dage i litteraturens Dublin med Peter og Inga
Laugesen som guides.
Egenbetaling inkl. fly tur/retur, ophold på enkeltværelse på centralt hotel + morgenmad:
2.000 kr.
Mere info om tilmelding følger i næste måneds nyhedsbrev!

Forfatternes Litteraturhistorie

Jeppe Brixvold
om Tolstojs ’Krig og fred’
Tirsdag 7. maj kl. 19
Gratis entré
Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15
København K
Arrangeret af DsF i samarbejde med Københavns Hovedbibliotek

Kunstnernes beskatning 2019
Har du som forfatter brug for viden om kunststøttelegater og beskatning
Kunstnernes Beskatning 2019 er udkommet. Kunstnernes beskatning er en kommenteret
skattevejledning med afgørelser og eksempler på praksis, som illustrerer hvor der bl.a. findes forskellige
fortolkninger af regler. Vejledningen er skrevet af skatteadvokat Gitte Skouby i samarbejde med Dansk
Kunstnerråds skatteudvalg.
Den opdaterede digitale 2019-version af Skattevejledningen kan downloades gratis her:
http://dansk-kunstnerraad.dk/kunstnernes-beskatning/
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Husk

Generalforsamlinge n
Lørdag d. 27. april 2019 kl. 13:30

hos
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
København K
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelseskandidater afleverer underskrevne stillerlister (vedlagt)
Bestyrelsen s beretnin g om det forløbne år
Fremlæggelse af regn skab 2018
Vedtagelse af budget 2019
Fremlæggelse af regn skab for ufordelbare midler 2018
Fastsættelse af kontin gent
Meddelelse om opstillede kandidater til bestyrelsesvalget
Valg af revisor
Forslag fra bestyrelsen:
Fordelingsprincipper vedr. kollektive midler

11.

Eventuelt

Vedrørende bestyrelsesvalget
I forbindelse med bestyrelsesvalget, der finder sted efter generalforsamlingen, har Anne-Mette Riis
Rasmussen, Kristian Bang Foss og Peder Frederik Jensen siddet i to år, og deres poster er derfor på valg.
Kristian Bang Foss og Peder Frederik Jensen modtager genvalg, hvorimod Anne-Mette Riis Rasmussen
ikke ønsker at fortsætte. Desuden ønsker Erik Kock og Jan Thielke at trække sig fra bestyrelsen, og PeterClement Woetmann trak sig fra bestyrelsen i efteråret. 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 (se side 2!). 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.
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Opfordring

Stil op til bestyrelsen!
Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsen afholder 6 årlige bestyrelsesmøde samt 2 seminarer.
Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, og hvordan du melder dit kandidatur, kan du kontakte formand
Peter Rønnov-Jessen på formand@skoenlit.dk / tlf. 6128 4316 eller sekretær Peter H. Olesen,
kontor@skoenlit.dk / tlf. 6128 6826.

Hædersprisen
Efter generalforsamlingen - ca. kl. 16 - uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for anden
gang!
Vi serverer et glas bobler samt lidt at spise og skåler med prismodtageren.

Ny afstemningsprocedure ved bestyrelsesvalget
Efter generalforsamlingen skal den nye bestyrelse vælges.
I år og fremover sker valget via nettet. Alle medlemmer vil i ugen efter generalforsamlingen få tilsendt en
e-mail med link til afstemningen.
Afstemningen er selvfølgelig som altid anonym! Og som altid bistår vores revisor fra JS Revision med
optællingen!
OBS: De få medlemmer som stadig ønsker at modtage brevpost fra foreningen vil som sædvanligt få
tilsendt en stemmeseddel med posten, inkl. en frankeret svarkonvolut.
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MENTOR
Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores 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.
Vedr. ansøgningen:
I din ansøgning bedes du
a) kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til.
b) vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.
c) skrive en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
d) oplyse, om du tidligere har modtaget støtte fra Mentorordningen og i bekræftende fald hvornår - og
fortæl afsluttende kort om udkommet af denne, sidst modtagne mentorhjælp.
Vi har i 1. halvår af 2019 mulighed for at tildele 7 portioner af 15 timers varighed. Heraf resterer p.t. 4.
Herudover har vi et par ledige portioner til overs fra 2018.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
eller pr. brev til:
DsF
Kronprinssegade 34 B, 2. sal
1306 København K
Mentorordningen er finansieret af midler modtaget fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur

D e s kø nl it teræ res kursusp ul je
Danske skønlitterære Forfatteres kursuspulje 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
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Kalenderen
APRIL
12/4

Biblioteksafgiften for 2019 bliver udbetalt.

27/4

kl. 13:30

DsF, Kbh. K: Ordinær generalforsamling efterfulgt af Hædersprisfest

MAJ
7/5

Kl. 19

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K: Forfatternes Litteraturhistorie med
Jeppe Brixvold om Tolstoy

24/5

kl. 20

Folketeateret, Nørregade 39, Kbh. K: Blixenprisfest

27/5

kl. 13

DsF, Kbh. K: Konstituerende bestyrelsesmøde

JUNI - AUG
27/6 – 4/8

Sekretariatet holder sommerferie

OKT
4/10 – 8/10

Dublin: Skønlitterært seminar

B i bli o teksa fgi ft
Husk at Biblioteksafgiften for 2019 bliver udbetalt allerede d. 12. april 2019!

OBS
Den hurtigst måde at modtage nyhedsbrevet på (- og den billigste for DsF) er via e-mail.
Hvis du fremover vil foretrække at modtage nyhedsbrevet elektronisk, så skriv til kontor@skoenlit.dk

Danske skønlitterære Forfattere \ Kronprinsessegade 34B, 2. sal \ 1306 København K
Formand Peter Rønnov-Jessen: 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
OBS: Husk at melde adresseændring, ny e-mailadresse m.v. til sekretæren!
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