Referat af Generalforsamling i Vild med ORD
Tirsdag d. 8. juni 2021, kl. 19: 00
Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning, herunder
evaluering af årets arrangementer. v.
formand Marianne Henriksen til
godkendelse
3. Regnskab for det forgangne år til
godkendelse v. kasserer Rita Madsen

4. Budget for det kommende år til
godkendelse v. kasserer Rita Madsen

Referat
Helle Hedevang valgt.
Generalforsamlingen er forsøg nr. 2, da første
forsamling måtte aflyses pga. for få deltagere.
Vi takker de, som nu er mødt op ved denne
Generalforsamling, så vores arbejde kan
fortsætte.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Den skriftlige beretning blev fremført
mundtligt.
- se beretningen nedenfor
Godkendt.
Resultatopgørelse, nettoomsætning og
opgørelse over aktiver og passiver blev omdelt
til deltagerne på mødet.
Det fremgår, at foreningen Vild med ORD har
haft et overskud i 2020 på 27.805. Vi har haft
en nettoomsætning på 186.831 i 2020.
Vi gik ind i 2020 med en egenkapital på 53.887,
som vi har forøget med vores overskud i 2020
til 81.692.
Foreningens likvide beholdning i banken pr.
31.12. 2020 var 135.232 og et tilgodehavende
fra Aarhus Kommune (puljemidler) til brug i
2021 på 75.000.
Godkendt.
Budget for 2021 blev omdelt på mødet.
Budgettet er baseret på, at vi havde haft et
normalt år med festival i februar 2021. Da 2021
kommer til at forløbe på lidt anden vis, vil det
give nogen afvigelser.
I budgettet er afsat 40.000 til markedsføring.
Der er i 2020 kun anvendt godt 9.000 til
markedsføring, men det er hensigten at
forstærke markedsføringen betydeligt.
Bemærkninger: år 2021 er et “sjovt” år.
Festivalen blev ikke afholdt som planlagt
grundet covid-19-nedlukning af landet, men
vores samarbejde med Literature eXchange i
juni får mere gang i aktiviteterne.

5. Dialog og idéudveksling om kommende
arrangementer

6. Forslag og idéer fra medlemmerne

7. Fastsættelse af kontingent på forslag
fra bestyrelsen
8.
a.
b.
c.
d.

Valg til bestyrelsen
Rita Madsen (genopstiller)
Rikke Søndborg Juhl (genopstiller)
Michelle Lyngsdal (genopstiller ikke)
Søren Fanø (genopstiller ikke)

Godkendt.
Februar-festivalens program fra februar ‘21 var
“Hjem”. Hvis vi afholder arrangementer senere
på året, vil vi gerne invitere nogle af de
forfattere og kunstnere, vi i februar måtte sige
nej til.
I vedtægterne står, at vi skal “fremme
litteraturen i Østjylland”. Vores publikum er
forskelligt og ikke møntet nogen særlig gruppe.
Vi favner bredt.
Ved festivalen har “blokprisen” (formiddag,
eftermiddag, 2-3 arrangementer pr. blok) været
kr. 150,-. Vi bestræber os på at ramme den pris,
man ville skulle betale for en teaterforestilling
eller en helaftensfilm i biografen.
Vi har under coronatiden afprøvet forskellige
online-arrangementer, men vi foretrækker de
fysiske, nære arrangementer, hvor publikum og
kunstner/forfatter/foredragsholder er i samme
rum og kan interagere med hinanden.
Temaforslag:
Klima og bæredygtighed
Podcast
Eventudvikling, workshops o. lign. hvor vi kan
engagere lyttere/læsere. Deltagelse og
engagement.
Bestyrelsen foreslår fortsat gratis medlemskab,
hvor man er modtager af nyhedsbrev, liker
VMO på Facebook og instagram.
Godkendt.
I bestyrelsen er der fire arbejdsdage om året
(f.eks. søndag kl. 10-14 eller 15). Vi er en
arbejdende bestyrelse, som beslutter
festivalens tema, fastsætter programmet, har
kontakt med oplægsholdere og moderatorer. Vi
tager os af markedsføringen og søger selv
midler til festivalen.
Først når festivalen skal afvikles, involverer vi
frivillige medlemmer til det fysiske arbejde.
Vi afholder bestyrelsesmøder efter behov.
Hyppigst fra november og frem til februar.
Valgt til bestyrelsen:
a. Rita Madsen
b. Rikke Søndborg Juhl
c. Ida Skall Sørensen
d. Sahar Asif Noori

9. Valg af tre suppleanter

Valgt som suppleanter:
e. Dorthe Mikkelsen
f. Ditte Nygaard Larsen

g. Jens Peter Jensen
10. Valg af revisor

Tjek Revision

11. Eventuelt

Gentofte biblioteker afholder
forfatterarrangementer.
Bestyrelsen afholder konstituerende møde på
Godsbanen torsdag d. 1. juli kl. 19:00 i Vogn 1

_____________________

Bestyrelsens beretning 2020
Festivalen 2020
VMO festival 2020 blev afviklet 22. februar på Godsbanen med temaet UDSAT. Vi vidste slet
ikke, hvor heldige vi var – at få afviklet festivalen, inden landet gik i dvale i marts.
Vi havde besøg af bl.a. Peter Øvig, Karen Fastrup, Kristian Bag Foss sammen med Puk
Qvortrup, Line Jensen_Illu, Amalie Langballe, Thomas Korsgaard sammen med Maren
Uthaug samt Mette Frobenius sammen med Thomas Wivel.
Festivalen var planlagt til at blive afviklet over to dage (lørdag og søndag) slut februar som
festival med armbånd og optræden i flere lokaler, men i december 2019 måtte vi
konstatere, at vi ikke havde fået fondspenge nok ind til et sådant arrangement, så vi
besluttede at korte det ned og holde det til en dag (lørdag kl. 10.00-21.00) og kun i ét lokale
– med udstilling i Foyer og bogsalg fra Kristian F Møller. Bogsalget var godt organiseret og
der blev signeret på livet løs af de optrædende forfattere.
Vi delte dagen op i 3 blokke: Formiddag, eftermiddag og aften med hver sin entrebillet.
Billetpris blev fastsat til 150 kr. pr. blok.
Den enkle programopbygning havde den klare fordel, at der var mere ro, der var mange
gæster til formiddags- og eftermiddagsblokken.
Det var en god ide, at lave denne blokbetaling – vi havde tidligere oplevet frustreret
publikum, som ville høre en forfatter lørdag eftermiddag, fx, og så skulle betale hele dagen,
dvs. 220 kr. i 2019.
Vi havde en rigtig god festival i 2020. Vi måtte efterfølgende erkende, at
aftenarrangementet ikke var nogen succes. Arrangementet var dyrt og der var og meget få
gæster – en rigtig dårlig kombination. I vores iver efter at fylde så meget som muligt på den
ene festivaldag kom vi til at overbebyrde gæsterne, for dagen blev ALT for lang. Desuden må
vi konstatere, at aftensarr. ikke havde ret meget appel, da vi stort set ikke solgte billetter.
Vi lærte desuden, at der skal pauser til.

Vi lærte endnu en gang, at det bare går for langsomt med betjeningen i Spiselauget. Det
påpeger vi hvert år – og vi håber, at det bliver bedre, når vi vender tilbage i 2022 med en
festival.
2020 brugte vi desuden til at søge penge hjem til en 2021 festival i februar. Den blev
planlagt under temaet HJEM – og var helt sikkert blevet en succes, hvis ikke landet igen blev
lukket ned…
Arbejdet i bestyrelsen 2020
Vi har desuden brugt tiden på at implementere en ny struktur i arbejdet. Eller rettere sagt,
så har vi brugt tiden på at fjerne den gamle struktur, hvor arbejdet var delt op i en Program-,
en markedsførings-, en fundraising- og en afviklingsgruppe. Her var flere frivillige involveret.
Vi oplevede for mange frustrationer over spildte timer, manglende beslutningskompetence
og for langt mellem grupperne. Vi har derfor opløst dem og afholder i stedet en række
arbejdsdage, hvor vi fordeler opgaverne og nemt kan tage beslutninger, fordi vi alle er
samlede.
Det har skabt mere glæde i arbejdet og meget mindre tidsspilde. Men omvendt også mindre
involvering af frivillige.
Lidt om 2021
2021-festvalen blev aflyst. Derfor afprøver vi nu at lave arrangementer i samarbejde med
LitX i juni, hvor vi bl.a. har Kirsten Thorup og Iben Mondrup på scenen i Elværket. Vi har også
et lyrik-arrangement, ”At være hjemme i lyrik” med Linda Prahl og Naiha Khijee. Og endelig
får vi besøg af Bent Otto Hansen, Mette Eusebius og Paul Becker, der vil have fokus på det at
lytte til litteratur. I efteråret barsler vi med lidt flere enkeltstående arrangementer. Det er
godt at få det prøvet af i forhold til festival-formatet.
Vi kan godt forestille os, at vi fremover laver en slank festival i februar og desuden laver en
række mindre arrangementer i løbet af året.
I forlængelse af den aflyste generalforsamling i april besøgte forfatter Annette Bjergfelt og
redaktør Nanna Rørdam Knudsen, Modtryk Vild med ORD. De afholdt en samtale om
Bjergfeldts bestseller Højsangen fra Palermovej live på Vild med ORDs facebook-profil. Et
nyt format for os at afprøve.

