
  
Nyt om bestyrelsens arbejde – april 2013  

Den nye bestyrelse, valgt på GF i Odense den 2.3 har holdt sit første møde.  Ny kasserer er Esther 

Rützou, Anna Grethe Bech fortsætter på posten som sekretær, og Annemarie Krarup er stadig 

formand. Ellen Dahl Bang er fortsat suppleant, sammen med Marianne Christensen, som er nyvalgt 

suppleant. 
Ingrid Hvass, som er gået ud af bestyrelsesarbejdet, har dog påtaget sig at fungere som tovholder for 

interessegrupperne – et tilsagn som vi i bestyrelsen er meget glade for. 
Vi valgte at starte det nye bestyrelsesarbejde med maner, så alle bestyrelsesmedlemmer optrådte på 

Café Løve’s fortælleaften i Århus aftenen før bestyrelsesmødet. Caféen var helt fyldt, og publikum 

satte pris på, at bestyrelsesmedlemmerne forsøgte at fortælle ørerne af folk. Et ekstra pift gav det, at 

fortællecaféen også havde besøg af en fortæller og en percussionist fra Kenya, så der var liv på 

Løve’s – og bestyrelsen fik markeret sig flot i Århus. 
  
På bestyrelsesmødet tog vi fat på en opfølgning og evaluering af GF.  Opmuntret af de gode 

erfaringer fra Løve’s café, drømmer vi om at næste GF skal forbindes med fortællearrangementer 

det sted, hvor GF holdes. 
Der mangler referat fra et par grupper (Festivalgruppe + Politisk synlighed)  - det vil der blive rådet 

bod på snarest. 
Generelt kunne vi dog konkludere ud fra en række tilbagemeldinger, at det var en fin 

generalforsamling. 
  
Skolegruppen er godt i gang, nye medlemmer er kommet til, og der arbejdes på at formulere et brev 

til undervisningsministeren om at fortælling skal ind i folkeskolens læreplan, fordi det kan bevises 

at det er udviklende for læreprocessen. 
  
For at styrke den interne diskussion og informationsudveksling mellem medlemmerne vil 

formanden nu oprette en lukket Facebook-gruppe, så kontakten mellem os kan blive endnu bedre. 
  
Hjemmesiden var også på dagsordenen. Vi har ikke økonomi til at betale en professionel for at styre 

den, men vi vedtog at bruge et mindre beløb på at få hjælp til at gøre den mere overskuelig. 
  
Det nordiske arbejde var ligeledes i fokus. Fra Danmark sender vi 5 unge + Kamilla Holm som 

leder til en ungdomslejr i forbindelse med Ljungbyfestivalen 14-16.juni. 
På samme festival er der desuden både et stort åbent møde for medlemmer + et lukket møde om det 

nordiske samarbejde for bestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner. 
  
Ratatosk diskussionen om honorering af fortællere for nogle måneder siden har vi i bestyrelsen fulgt 

op med nogle vejledende anbefalinger, som bliver lagt på vores hjemmeside. 
  
Og så glæder vi os i bestyrelsen over de mange fortællearrangementer der vælter op af jorden fra 

Fanø til Bornholm. Læg dem på foreningens Facebook-side og vi forsøger at få dem i kalenderen. 
  
Sidst men ikke mindst: 
Vores nye kasserer vil nu gøre status over indbetalingen af kontingent, så hvis du ikke har betalt og 

stadig gerne vil være medlem af foreningen, skal du kontakte  Esther Rützou 

på: esther.rutzou@gmail.com for at på information om hvordan du betaler. 
  
Forårshilsener til jer alle 
på vegne af FIDAs bestyrelse 
Anna Grethe - sekretær 
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