
Referat af generalforsamling i Fortællere i Danmark FIDA 

2. marts 2013 i Odense 

 

23 medlemmer til stede 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Anette Jahn blev valgt til dirigent 

Pia Sigmund blev valgt til referent 

 

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Indkaldelse og dagsorden blev godkendt med en tilføjelse til punkt 9: 

Fastsættelse af kontingent. Her tilføjes to underpunkter: 

Ungdomskontingent 100 kr. og medlemskab af støtteforeningen 100 kr. 

 

3. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen og fra Rita Lindegaard 

Sørensen 

Fra bestyrelsen: 

a) § 3 Stk. 2 punkt 3 ”Bestyrelsen og repræsentantskabet fremlægger 

beretninger for det forløbne år.”  

ændres til 

”Bestyrelsen og interessegrupperne fremlægger virkeplan for det 

kommende års arbejde” 

Forslaget (a) vedtaget med alle stemmer. 

b) § 3 Stk. 2 punkt 4 ”Repræsentantskabet fremlægger virkeplan for det 

kommende års arbejde” 

ændres til 

”Bestyrelsen fremlægger en virkeplan for det kommende års arbejde som 

indeholder interessegruppernes ideer og visioner.” 

Forslaget (b) vedtaget med alle stemmer. 

 

Fra Rita Lindegaard Sørensen, medlem af fortællerforeningen Odins 

Ravne: 

”I fortællerforeningen Odins Ravne finder vi det udemokratisk, at vi som 

forening ikke har stemmeret ved generalforsamlingen. Da et 

foreningsmedlemskab vel næppe heller giver ret til at stille forslag, stiller 

jeg, Rita Lindegaard Sørensen, som individuelt medlem nedenstående 

forslag til ændring af vedtægternes #2: 

§ 2. Medlemsforhold 



Foreningen kan optage enhver person og forening, der arbejder for 

foreningens formål. 

Foreningen har dels individuelt medlemskab og dels medlemskab for 

fortælleforeninger. Individuelt medlemskab giver opstillings- og 

stemmeret til generalforsamlingen. Foreningsmedlemskab giver 

opstillings- og stemmeret for en person fra foreningen. Både individuelt 

medlemskab og foreningsmedlemskab giver adgang til deltagelse i og 

informationer om foreningens arbejde for alle.” 

Rita Lindegaard Sørensen fremlagde forslaget og efter en summepause 

blev tre alternative forslag lagt frem. Derefter blev der stemt om de fire 

forslag. 

Forslag 1 = RLS´s forslag: 0 stemmer 

Forslag 2: 3 stemmer 

Forslag 3, se nedenunder: 15 stemmer 

Forslag 4: 3 stemmer 

Forslag 3 blev vedtaget, og det lyder: 

”Foreningsmedlemskab giver opstillings- og stemmeret for en person fra 

foreningen. Hvis et foreningsmedlem vælges, skal vedkommende 

indmelde sig individuelt også.” 

 

4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning og repræsentantskabet 

fremlægger beretninger for det forløbne år.  

Formanden, Annemarie Krarup, fremlagde bestyrelsens beretning - Her er 

et kort resume (hele beretningen er vedhæftet): 

Hun indledte med at konstatere, at dette er første generalforsamling efter 

fødslen af foreningen ”Fortællere i Danmark” fødsel den 9. oktober 2011. 

Foreningens hovedformål er at udvikle, udbrede og synliggøre mundtlig 

fortælling i Danmark.  

Der er sket meget siden da: Foreningen har nu 74 enkeltmedlemmer og 

10 foreningsmedlemmer og har en aktiv hjemmeside. Der har været 

afholdt to medlemsseminarer med temaerne: Interessegrupper og 

”Synliggør din virksomhed”.  

Fire fortællere har fået mulighed for at komme til Edinburgh for at fortælle 

på Scottish Storytelling Centre og Danish Cultural Center.  

Det nordiske samarbejde trives bl.a. med fokus på ung nordisk fortælling 

på Fabulafestivalen. Fremover bliver der en nordisk fortællelejr for unge 

på skift i landene. I 2013 bliver det på Ljungby festivalen i juni. 

Forkvinderne for de tre skandinaviske landsforeninger for fortællere 

afholder månedlige skypemøder, hvor fremtidigt samarbejde aftales. Her 



kan bl.a. nævnes en netbaseret database over forskning, 

fortælleaktiviteter m.m.  

Der er også grøde i det internationale samarbejde. Formanden var til FEST 

– Federation for European Storytelling – i Belgien i juli 2012, og Anna 

Grethe Bech vil være vores repræsentant ved FEST i Rom i 2013.  

 

Formanden sluttede af med at fortælle om alle de mange planer og ønsker 

og visioner for fremtiden, som bare venter på at blive videreudviklet. Hun 

nævnte bestyrelsens store ønske om at interessegrupperne vil lade sig 

inspirere og gå i gang med arbejdet. Hun nævnte de danske 

fortællefestivaler i 2012 og store planer for kommende festivaler.  

 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Bestyrelsens beretning kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside. 

 

Repræsentantskabets beretning: 

 

4.a 

Beretning til generalforsamling 2013 fra interessegruppen ”Politisk og 

kulturel synlighed” ved Ellen Dahl Bang: 

Vi har valgt at arbejde ud fra to strategier for at gøre mundtlig fortælling 

mere synlig i Danmark / udbrede kendskabet til fortællekunsten / styrke 

fagligheden: 

En vidensbank: 

Vi vil udvikle en vidensbank på landsforeningens hjemmeside, og hermed 

gøre fagligt stof om fortællekunsten lettere tilgængeligt. 

Vidensbanken skal rumme: 

Artikler, allerede producerede tekster 

Tidsskrifter (er der nogle om mundtlig fortælling?) 

Litteraturliste, gerne med anmeldelser 

Links 

Arkiv 

Der skal være mindst én ansvarlig redaktør, Anna Grethe blev foreslået 

som eventuel redaktør. 

En antologi. 

Vi har diskuteret hvorvidt vi skulle arbejde hen mod en e-bog eller en 

rigtig bog, og mulighederne for finansiering af en sådan gennem diverse 

fonde. 

For at kunne arbejde videre med projektet er det nødvendigt at vi får 

økonomisk støtte fra fonde, Kunststyrelsen eller andre. 



Formålet er at dokumentere den mundtlige fortælling i Danmark lige nu, 

med kapitler skrevet af flere forskellige fortællere, med fokus på den 

personlige fortælling, for derigennem at vise mangfoldigheden i det 

danske fortællemiljø. Tekster produceret med henblik på ANTOLOGIEN. 

Hver fortæller arbejder ud fra spørgsmål som: 

Hvorfor fortæller jeg? 

Hvorfor og hvordan beskæftiger jeg mig med fortælling? 

Hvad er fortælling? 

Vejen til at blive fortæller 

Endvidere ville det være relevant at beskrive den historiske udvikling i 

dansk fortælling, vores kulturelle arv og vores rødder tilbage til Grundtvig, 

Evald Tang Kristensen m. fl. 

ANTOLOGIENS fortællere udvælges, så det samlede billede bliver 

mangfoldigt og dækkende og dokumenterer, hvor forskellige baggrunde 

fortællere rekrutteres fra.  

ANTOLOGIEN bliver til i et samarbejde mellem redaktører, en grafiker og 

lydfolk. 

Januar 2013, Dorte Futtrup, Ellen Dahl Bang, Ingrid Hvass. 

 

4. b 

Beretning til generalforsamling 2013 fra interessegruppen ”Fortælling i 

Skolen” ved Annemarie Krarup. 

Gruppen har forskellige ideer som stammer fra medlemsmødet på Fyn: 

Lave kurser for lærere. Fortællinger på lærernes årsmøder, dansklærerne, 

historielærerne, mv.  En folder med tilbud om fortælling for lærere og de 

fortællere der kan komme ud og fortælle faglige fortællinger.  Historiske 

fortællinger kan tilbydes til lærere i 

historieundervisningen.  Dokumentation af de kurser for lærere mange af 

os allerede afholder.  En artikel om narrativ pædagogik i den antologi, der 

bliver planlagt.  En oversigt over forskning i hvordan fortælling kan 

forbedre undervisningen. Hjerneforskning om hvordan narrativer påvirker 

indlæring og hukommelse positivt.  Undersøge hvad der står i 

seminariernes vejledninger. Få indført mere fortælleundervisning på 

seminarerne ligesom der var før i tiden. Fortælling i skolens 

lærerplaner.  Samle dokumenterede erfaringer som f.eks. projekt Hugin & 

Munin, der viste sig at være et utroligt godt redskab i 

nabosprogsundervisningen.  Faglige fortællinger: Fortælling som 

formidling. ”At forene videnskab med lidenskab” 

4.c 



Beretning til generalforsamling 2013 fra interessegruppen ”Unge 

Fortællere” ved Annemarie Krarup: 

Først og fremmest synes vi det er vigtigt at skabe grobund for unge 

fortællere: 
- vi ønsker, at skabe/styrke netværket for unge fortællere 

- vi ønsker, at der er muligheder for at øvede unge fortæller kan udvikle 
sig som fortællere.  

- vi ønsker, at der er mulighed for, at unge fortælleinteresserede kan 
prøve kræfter med fortællekunsten.  

Gruppen har holdt et møde i Århus og her blev det besluttet at arbejde 

videre med ideen om en sommerlejr for unge fortællerspirer. 

Deltagerne i gruppen har allerede kontakt til flere unge som kunne være 

interesserede. Blandt andet findes der allerede en Facebookgruppe for 

unge fortællere i Danmark. 

Vi bygger videre på erfaringerne fra dels uddannelsen for unge fortællere i 

Vestjylland og dels projekt Hugin & Munin med efteruddannelse af unge 

fortællere. 

Vi ønsker også at skabe en mentorordning hvor erfarne fortællere er 

mentor en ung fortæller og f.eks. tager vedkommende med til 

fortællearrangementer som fortæller. 

 

4.d 

Beretning fra gruppen ”Fortællerum” blev fremlagt af Anna Grethe Bech 

og kan ses på foreningens hjemmeside 

(http://fortaellereidanmark.wordpress.com/fortaellerum/) 

 

Formanden afslørede derefter det nye logo for FIDA, tegnet af Klavs 

Qvortrup Moltzen. 

 

5. Repræsentantskabet fremlægger virkeplan for det kommende års 

arbejde 

Virkeplan fra bestyrelsen: 

Ellen Dahl Bang fremlagde bestyrelsens 5-årsplan: 

2013: Sommerlejr for unge 

Fortælling ind i læseplanerne 

Fortælleambassadører 

2014: Ewald Tang Kristen fejring 

2015: International festival i København 

2016: Nordisk Fortælleseminar i Ry 

2017: Festival slotte, herregårde, ruiner 



 

Virkeplaner for 2013 fra interessegrupperne blev fremlagt, se venligst 

bilaget ”Visioner”. 

 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for kommende års 

arbejde 

Kassereren Marie Louise Kjær fremlagde det reviderede regnskab. 

Revisoren, Troels Ejsing, kommenterede regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Marie Louise Kjær fremlagde budget for 2013. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

7. Valg af minimum to bestyrelsesmedlemmer, samt af to suppleanter. På 

valg er alle bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden.  

Ingrid Hvass og Marie Louise Kjær genopstiller ikke. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Anna Grethe Bech og Esther Rützou blev valgt. 

Valg af suppleanter: 

Ellen Dahl Bang og Marianne Christensen blev valgt som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Troels Ejsing fortsætter som revisor. 

Katja Lange valgt som revisorsuppleant 

 

9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret kontingent. 

Vedtaget enstemmigt. 

Ungdomskontingent 100 kr. og medlemskab af støtteforeningen 100 kr. 

Begge forslag vedtaget enstemmigt. 

 

10. Øvrige indkomne forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen. 

Ingen øvrige indkomne forslag. 

 

11. Eventuelt 

Lene Brok, Marianne Christensen og Pernille Stockfleth takkede – på alles 

vegne – bestyrelsen for dens store og gode arbejde og foreningens 

tilstedeværelse. 

Ingrid Hvass gav udtryk for sin glæde over det gode samarbejde i 

bestyrelsen. 

Anna Grethe Bech fortalte om besøg af fortæller fra Afrika i april i Århus. 



Marie Louise Kjær omtalte www.dagligstuefortællinger.dk Hun modtager 

meddelelser om arrangementer. 

 

Referat: Pia Sigmund 


