Vild med ORD

Aarhus Litteraturfestival

26. februar 2015 – jj
Referat fra bestyrelsesmøde 25. februar 2015, kl. 15.30 – ca. 18.00,
dagsorden dateret 19. februar 2015.
I mødet deltog:
Jakob Holm (til ca. 16.45)
Marie Meldgaard
Lise Vandborg
Kamilla Papsø Andersen (fra ca. 16.30)
Stig Petersen
Jørgen Jørgensen, ordstyrer og referent
Afbud fra:
Marie Hastrup
Lise Kloster Gram
Ad 1: Præsentation af projektleder Jørgen Jørgensen.
Jørgen præsenterede sig kort og motiverede sit engagement i Vild med ORD
Ad 2: Overordnet generel plan for Vild med ORD 2015 – 2018
Forslag til generalplan 2015 – 2018 drøftet.
En forudsætning for 3-årig støtte fra Aarhus kommuner er treårige planer.
Derfor blev det også besluttet
- At gennemføre Vild med ORD som festival 2016
- At fastholde, at fra 2016 afholdes Vild med ORD i pinsen
- At gennemføre 3 – 4 medlemsmøder årligt, ca. marts, maj og november
- At temaet FREMTIDEN fastholdes i 2015, også i arrangementer udenfor
festivalen
- At satse på at gennemføre 1 – 2 Vild med ORD-arrangementer i festugen
fra 2015 og fremover, og at Jakob og Jørgen drøfter dette med Jens
Folmer Jepsen snarest
- At der også eventuelt kan afholdes andre mindre enkeltstående
arrangementer i regi af Vild med ORD, og gerne i samarbejde med andre
kulturinstitutioner eller foreninger, og at dette drøftes med forfatter- og
programgruppen, ved Marie M og Jørgen
- Der afholdes medlemsmøder i 2015 som følger:
o 4. Marts (er indkaldt, oplægsholder Ulrik Uggerhøj, Tænkepauser
Tid, nr.17)
o 20. maj
o 11. november
- Temaer for årene 2016, 2017og 2018 drøftes på næste bestyrelsesmøde
24. marts
Diskussion af målgrupper for Vild med ORD:
Programmet skal afspejle og være motiverende for alle med interesse for
litteratur, og derfor skal der også være en vis bredde i program og
arrangementer. Det betyder, at forfatter og programgruppen nok skal udvide
kredsen af potentielle forfattere (Marie M og Jørgen refererede kort fra møde i
forfatter og programgruppen, hvor der var meget fokus på de yngre og
studerende!). Der skal i programmet også være plads til bredere forfattere og
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dermed flere målgrupper. Eksempler på forfattere kunne være: Charlotte Rørth,
Kirsten Hamann, Svend Brinkmann og Eva Marie Fredensborg.
Spørgsmålet om, hvordan forfattere bør kontaktes og hvordan der skal
honoreres blev kort drøftet med udgangspunkt i Marie Hastrups oplæg. Men
drøftelsen henlagt til næste møde, hvor Marie H selv kan fremlægge sine tanker.
Ad 3: Forslag til budget for 2015, med bemærkninger til
budgetposterne.
Budgettet blev kort drøftet, men ikke justeret. En eventuel justering afventer
drøftelse af honorar til forfatterne, med udgangspunkt i Marie H´s oplæg.
Til brug for fondsansøgninger er der udformet et sammenfattet budget, som bør
vedlægges fondsansøgningerne. (JJ har udformet et bilag og sendt det til alle,
der formulerer fondsansøgninger).
For at komme videre med budget og tilskud fra Aarhus kommune skal der
foreligge et regnskab for 2014. Dette foreligger ikke, og Stig redegjorde for
vanskelighederne omkring dette. Stig søger forsat at få kontakt til
regnskabsfører og Jørgen kontakter Line Wagener, Aarhus Kommune, med
henblik på orientering.
Ad 4: Ændring af tegningsret for Vild med ORD, som konsekvens af ny
projektleder.
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev bilaget om overførsel af
tegningsret til projektleder. JJ sørger for underskrifter fra de to fraværende.
Ad 5: Justering af vedtægter
Vedtægterne er justeret med hensyn til tegningsret, og nogle andre mindre
justeringer. Disse blev godkendt og indstilles til godkendelse på
generalforsamlingen 22. april 2015.
Ad 6: Om google drev
I koordinatorgruppen er der mest stemning for at forsætte med google drev.
Jørgen ”rydder op” og organiserer, sammen koordinatorerne.
Ad 7: Orientering om fondsansøgningerne
Skribenterne til de foreliggende forslag anmodes om at ”skære til”, samt følge
nogle få retningslinjer om underskrivere, kontaktpersoner og bilag.
Ad 8: Orientering om møde med koordinatorerne
Om forfattergruppen, se ovenfor under punkt 2. Der mangler nok i denne
grupper erfaring fra tidligere år. Kommunikation og markedsføring har en række
ideer til aktiviteter, men en egentlig markedsføring starter ikke før tidligst i april.
Børnenes Bogdag kører mere ”på rutinen”, men her skal der være mere
opmærksomhed på, at Børnenes Bogdag faktisk er en del af det samlede Vild
med ORD.
Ad 9: Medlemsmøde 4. marts 2015
Er planlagt og invitation sendt ud. Kun praktiske ting aftalt.

2

Vild med ORD

Aarhus Litteraturfestival

Ad 10: Lister over medlemmer og i arbejdsgrupper
Jørgen vedligeholder, i takt med at ændringer meddeles.
Ad 11: eventuelt
Ingen ansøgere til praktikstilling. Vi prøver igen, og alle må gerne sprede
budskabet.
Eventuelt deltage på Litteraturens dag, Marie M / Jørgen kontakter Mikkel Meyer
herom.
Kommende møder
Medlemsmøde 4. marts 2015, kl. 18.30
Bestyrelsesmøde 24. marts kl. 15.30
Bestyrelsesmøde 22. april 2015, kl. 18.00 (forud for Generalforsamling)
Generalforsamling 22. april 2015, kl. 19.00
Medlemsmøde 20. maj 2015, kl. 18.30
Bestyrelsesmøde 27. maj 2015, 15.30
Medlemsmøde 11. november 2015, kl. 18.30
Aarhus 26. februar 2015
Jørgen Jørgensen
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