
Generalforsamling 

Foreningen Vild med Ord 

Godsbanen, den 27/4 2022 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Anne-Mette Brandt er valgt som ordstyrer 
Dorthe H. Mikkelsen er valgt som referent 

2. Bestyrelsens beretning, herunder 
evaluering af årets programmer v. formand 
Marianne Henriksen til godkendelse 

 

Den skriftlige beretning blev fremført mundtligt. Se 
nedenfor. 
 
Godkendt. 
 
 

3. Regnskab for det forløbne år til 
godkendelse v. kasserer Rita Madsen 

 

Resultatopgørelse, nettoomsætning, vareforbrug, 
salgsomkostninger, administrationsomkostninger 
mv blev omdelt til deltagerne på mødet og 
gennemgået. 
 
Godkendt. 

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

 

Budget for 2022 blev omdelt til deltagerne på 
mødet og gennemgået. 
 
Udgifter reduceres med: 
Indtægter reduceres med: 
 
Med disse ændringer er budgettet godkendt. 

5. Dialog og idéudveksling til kommende 
arrangementer 

 

Tema-ideer: 
Det vi frygter 
Gys og horror 
Humor, evt. stand up, Jacob Taarnhøj 
Mødre og døtre 
 
Forfatter-ideer: 
Stine Askov 
Dorrit Willumsen 
Solvej Balle 
Jesper Stein 
Knud Romer 
Svend Åge Madsen 
 
Ideer til festivalen: 
At lave læsegrupper op til festivalen, hvor man 
sammen læser nogle af de bøger, som er med i 
festivalen. 
Åben scene, ”ordet er frit”, oplæsning på en 
uformel scene for fx nye, ukendte, spirende 
forfattere. 
 
Om arbejdsprocessen i bestyrelsen: 



Vi ønsker i 2022 at arbejde mere som en gruppe, 
arbejde mere fælles med hver vores del af 
opgaven, fx på fælles arbejdsdage. Vi ønsker også 
at lave nogle sociale ting sammen (fx gå til foredrag 
sammen og mødes rent socialt), så vi sørger for at 
det ikke kun er hårdt arbejde at være del af 
bestyrelsen. 

6. Forslag og ideer fra medlemmerne 

 

Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen. 

7. Fastsættelse af kontingent på forslag fra 
bestyrelsen 

 

Bestyrelsen foreslår fortsat gratis medlemskab, 
hvor man er modtager af nyhedsbrev. 
 
Godkendt. 

8. Valg til bestyrelsen 
På valg 
Marianne Henriksen- genopstiller 
Helle Hedevang - genopstiller 
Anne-Mette Brandt - genopstiller 
Rikke Juhl - træder ud af bestyrelsen 
(erstattes for en 1-årig periode) 

 

Valgt til bestyrelsen: 
Franseska Mortensen (1 år) 
Marianne Henriksen 
Helle Hedevang  
Anne-Mette Brandt  
 
 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Anne-Grethe Mogensen 

10. Valg af revisor Apex statsautoriserede revisorer 

11. Eventuelt Intet til punktet 

 

Se bestyrelsen beretning her: https://docs.google.com/document/d/1zmVImE3ryJ2-
CrUWGx09ZWBOQzsqDTC7PHBTo72QBlY/edit 

Samt her: 

 
Bestyrelsens beretning 2021 
 

Festivalen 2021 
VMO festival 2021 blev desværre aflyst i februar grundet COVID19. Vi havde ellers 
fuldt program på 1 scene over både lørdag og søndag i uge 8 her på Godsbanen. 
Temaet var begrebet HJEM.  
 
Vi satsede på, at DK ville åbne op igen og arrangerede derfor en delfestival i 
forbindelse med LitX i juni - 15. + 16. juni. Begge dage var vi på Elværket i Åbyhøj. 
Det fungerede rigtig fint. 



Vi brugte ingen frivillige, da vi fik hjælp af Elværkets mandskab. Der var dejlig solskin 
begge dage og vi sprittede og holdt afstand, men dejligt at se publikum og forfattere 
igen.  
 
Her havde vi et arr. med titlen; At være hjemme i lyrik. Her deltog lyrikerne Linda 
Karen Prahl J. & Naiha Khiljee. Moderator: Puk Qvortrup. Arr. var pænt 
besøgt. 
Samme dag havde vi arr. em samtale om romaner og ord på lyd eller litteratur 
i ørene. Det valgte vi at aflyse, da vi kun solgte få billetter. 
 
Desuden havde vi to arr. med hhv. Kirsten Thorup og Iben Mondrup. 
Moderator var hos begge gange Kamilla Løfstrøm. 
Thorup talte om romanen Indtil vanvid indtil døden. Der var udsolgt og 
stemningen var rigtig god. 
Mondrup talte om Tabita og alle fik et indblik i Grønland og grønlandske 
børns skæbner. Arr. var næsten udsolgt. 
 
14. november afholdt vi igen en minifestival over temaet hjem. Vi var denne gang 
på Godsbanen. Det var desværre meget svært at sælge billetter, men vi valgte at 
gennemføre på trods.  
 
Vi havde besøg af lyriker, skuespiller og dramatiker Alexander Mayah Larsen, 
der i sin digtsamling 'Kongen leve' beskriver sin egen splittede opvækst 
mellem to vidt forskellige kulturer. 
 
Desuden havde vi besøg af Birgithe Kosovic, der dokumentarromanen 'Det, 
du ikke vil vide' undersøger, hvorfor hendes far besluttede sig for ikke 
længere at have nogen kontakt med hende og hendes bror. 
Moderator for begge var Asger Nørkjær Nielsen fra Byens Forlag. 
 
 

Arbejdet i bestyrelsen 2021 
Arbejdet er forløbet noget anderledes end det plejer, fordi alt er skubbet rundt. 
Men vi fik så til gengæld erfaringer med at arrangere enkeltstående arrangementer. 
Her lærte vi, at der skal lige så meget markedsføring til et enkeltarr. som der skal til 
en hel litteraturfestival.  
 
Men det var vigtige lærepenge, for vi havde længe talt om, at det kunne være fedt 
at arrangere et par enkeltarrangementer udover litteraturfestivalen i februar. Men 
med de ressourcer, vi har som arbejdende bestyrelse, så er det ikke realistisk. Vi 
sagde på sidste års generalforsamling: “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.” Det kan vi så sige nu, at det nok ikke lige er på tapetet. 
 

Planen var, at vi skulle arbejde efter en ny mere tværgående struktur, så vi ikke 
arbejdede så meget i opdelte arbejdsgrupper. Det blev så ikke i 2021, vi kom til at 
implementere den arbejdskultur, for covid satte store begrænsninger. Derfor har vi 
holdt de fleste møder online og vi har arbejdet ret opdelt enten i grupper eller 
individuelt dels med at arrangere i juni og november samt ikke mindst få sat 
Litteraturfestival 2022 med titlen Mennesker i skyggen på plakaten. 
Så arbejdet i 2021 har været presset, idet hele året blev forskubbet og vi kom i 
virkeligheden til at arbejde med 3 events fremfor et - særligt 
markedsføringsmæssigt.  
 
Men i 2022, som vi jo allerede er godt i gang med skal vi implementere den nye 
struktur i arbejdet, så vi arbejder mere samlet og på fælles arbejdsdage, hvor vi 
fordeler opgaverne og nemt kan tage beslutninger, fordi vi alle er samlede.  
 
Lidt om 2022 
2022-festivalen er afholdt med succes på Teatret Svalegangen. Det var en succes 
over to dage lørdag og søndag i uge 7. Det var virkelig skønt at få startet rigtigt op 
igen, have godt med publikum - omend corona stadig afholdt os fra at have udsolgt. 
Men mere herom næste år. 
 
Vi forventer et såkaldt normalt år, hvor vi arbejder med fundraising, opbygning af 
program, markedsføring etc. Markedsføring er en vedvarende og stor udfordring, 
idet der skal mere og mere til for at trænge igennem til målgrupperne. Så også i 
2022 vil markedsføring kræve en del af bestyrelsen. 
Og så VIL VI i 2022 bruge tid på at samarbejde og hygge os med det, vi elsker, nemlig 
ORD. 
 
Sahar er udtrådt af bestyrelsen sommer 2021. I stedet er Dorthe trådt ind - og hun 
er på valg om et år i 2023. 
Rikke Juhl ønsker at forlade bestyrelsen 1 år tidligere. Vi skal derfor have valgt et 
bestyrelsesmedlem for et år. 
 
Og lidt tal: 
Nyhedsbrevslæsere - og dermed medlemmer: 489 
Facebook: 167 
Instagram. 1279 


