2. juni 2015 – jj
Referat fra bestyrelsesmøde 27. maj 2015, kl. 16.15 – ca. 18.30,
dagsorden dateret 21. maj 2015.
I mødet deltog:
Marie Meldgaard
Stig Petersen
Kamilla Papsø Andersen
Jørgen Jørgensen, ordstyrer og referent
I mødet deltog suppleant Louise Weibel
Afbud fra:
Jakob Holm
Lise Kloster Gram
Marie Hastrup
Anne Vogel
Ad 1: Datoer og tidspunkter for fremtidige møder
Der blev fastlagt følgende møder for bestyrelsen, alle kl. 16.15 – ca. 18.00:
25. juni
17. august
14. september
5. oktober
11. november (medlemsmøde kl. 19.00-21.00)
14. december
Ad 2 a: Forslag til program for Vild med ORD
Der er enighed om, at programmet afspejler Vild med ORD´s ”sjæl og ånd”. Der
savnes dog store navne, gerne 3 – 4 stykker, som kan trække et lidt bredere
publikum. Ken Follet nævnes som eksempel. Der kunne være inspiration i
bibliotekernes udlånsstatistik. Der må gerne indtænkes forfattere fra
aarhusianske forlag.
Ad 2 b: Hvem forhandler med forfatterne
Det er forfattergruppens medlemme der forhandler med forfatterne, ud fra den
ramme, bestyrelsen har udmeldt. Opstår der behov ud over rammen, drøftes
dette med projektlederen, som tager stilling til forfatterens krav og eventuelt
inddrager formanden.
Børnenes Bogdag har ønsket at give forfatterne et højere honorar til deres
forfattere, end hvad der er muligt i bestyrelsens udmeldte ramme. Det blev
besluttet, at bestyrelsens ramme gælder alle forfattere, også på Børnenes
Bogdag.
Rammen er i øvrigt (besluttet i møde 24. marts):
• Danske forfattere kontaktes via deres forlag
• At oplæsning honoreres med kr. 1000
• At forfattere honoreres for at stå til rådighed for interview med kr. 2000
• At optræden/performance honoreres med kr. 4000
• At interviewere/moderatorer honoreres for 20 – 40 minutter med kr. 4000
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•
•

Rejser betales af Vild med ORD med et beløb svarende til togrejse på 2.
klasse, eller fly på ordinær klasse og uden mulighed for ombooking
At ophold på hotel, ordinær standard betales af Vild med ORD, i det
omfang forfattere/interviewere/moderatorer ønsker det

Disse regler betragtes som en ramme, hvorfra der kan være mindre afvigelser,
idet større afvigelser drøftes med bestyrelsen.
Vedrørende udenlandske forfattere: Der tages udgangspunkt i proceduren som
for danske forfattere, mens honorarer og omkostninger vil afvige fra det, der
gælder for danske forfattere. Alle aftaler med udenlandske forfattere skal via
bestyrelsen.
Ad 2 c: Kontrakter
Det udsendte udkast blev vedtaget, med justeringer som foreslået af Marie
Hastrup.
Ad 3: Status i grupperne
Den udsendte status blev taget til efterretning.
Ad 4 a: Status vedrørende fonde og ansøgninger – kan flere involveres
Stig har på sin anmodning til alle medlemmer fået ca. 10 til at skrive
ansøgninger, og der er nu ca. 25 ansøgninger under udarbejdelse (stærkt!).
Louise overtager Gangstedfonden og BUPL.
Ad 4 b: Arbejde med sponsorer – hvem kan involveres
Jørgen kontakter:
- Karsten Vengsgaard, KLIM – primært for at høre erfaringer
- Lise Kloster Gram – for at gå ind i arbejdet
- Ole Krabbe – for at gå ind i arbejdet
Marie Hastrup kontakter Kim Bisgaard, med henblik på erfaring
Ad 5 a: Stande og standpladser – hvem skal inviteres
Minimum de forlag som har forfattere på programmet eller er forespurgt om
forfattere, samt dem, der var med sidst og alle Aarhus-forlag. Marie M kontakter
Kr. F. Boghandel om eventuel stand.
Invitationer skal ud inden sommerferien, Marie M formulerer invitation sammen
med Jørgen.
Ad 5 b: Stande og standpladser – hvad skal det koste
Der blev ikke besluttet på dette punkt, men det læner sig op ad sidste år.
Ad 6: Børnenes Bogdag – bedre integration i den samlede festival
Det kunne starte med et par mindre aktiviteter samtidig med den ordinære
festival lørdag og søndag. Dette drøftes med koordinator Kirsten.
Ad 7 a: Enkeltstående events: Medlemsmøde 10. Juni
Program og invitation er sendt ud. Lige nu 10 tilmeldte. Nadja udsender
reminder(e).
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Ad 7 b: Næste medlemsmøde
Dette er 11. november, hvor der ud over et litterært indlæg også kan være
dialog om erfaringerne fra festivalen i oktober og status i det hele taget.
Ad 7 c: Deltagelse ved åbning af DOKK1 – 20.6
Vild med ORD står for en aktivitet 24. juni, det bliver sandsynligvis Leonora
Christina Skov.
Vi har en stand hele ugen, 20.6 – 27.6, hvorfra vi kan fortælle, reklamere og der
bliver en lille konkurrence med boggaver, som forventes at kunne sponsoreres.
Koordinatorerne anmodes om at få frivillige til standen, og vagtskema er på det
fælles drev, hvor man selv kan skrive sig på.
Ad 7 d: Deltagelse i festugen 2015
Festugesekretariatet kunne ikke støtte vores forslag om en litteratur crawl!
Bestyrelsen besluttede så at gennemføre denne alligevel, og prøve at få
aktiviteten med i programmet for festugen (dette har festugen efterfølgende
anerkendt som en go´ ide)
Ad 8: Vision
Der er enighed om, at visionen bør have lidt anderledes formulering og måske
have lidt flere elementer.
Ad 9: Underskrift af vedtægter
Da kun tre medlemmer var til stede, anmodes de fraværende om at kontakte
Jørgen med henblik på underskrifter (der skal skrives under af hensyn til
formalia i forhold til bank og tegningsret – det er derfor VIGTIGT!).
Ad 10: Eventuelt
a. Der er fire ansøgninger til praktikstillingen – samtaler tirsdag formiddag
b. Vi har nu fået en fuldtidsplads på Godsbanen, projektdækket
c. Da DOKK1 er lukket i Pinsehelligdage afklarer Jørgen, hvordan der er
åbent i weekenderne før og efter påske (Astrid er spurgt!)
Jørgen, 2. juni 2015

3

