Referat generalforsamling i Litnet 23.01.2018 i
Studenterhus Odense
1. Jo Hermann blev valgt som dirigent. Michael Larsen som referent og Vibeke Wager og Gorm
Götzsche som stemmetællere (de kom dog ikke i aktion).
2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.
3. Formand Merete Næsted fremlagde bestyrelsens beretning:
Indledning: For 11. gang afholdes der generalforsamling i Litnet. Den første, den stiftende, blev
afholdt den 17. september 2007 på Teater Momentum.
Litterære arrangementer:
Litteraturmaskinen, Odenses litterære scene, der er et samarbejde mellem Litnet, Odense
Bibliotekerne og Kulturmaskinen, blev oprettet i 2012, så den har kørt i seks år. Hvert år har der
været fire forfatterarrangementer. Ligeså i 2017.
I februar var forfatteren Birgithe Kosovic i samtale med litteraturkonsulent Michael Linde Larsen om
hendes meget roste roman ”Den inderste fare”, der er en spændende rejse ind i tidligere stats‐ og
udenrigsminister Erik Scavenius tid og sind.
I marts var forfatterne Kirsten Thorup og Vibeke Marx i samtale med Signe Ryge fra TV2 Fyn. Mere
end 100 gæster havde fundet vej til begivenheden.
Arrangementet i september stod i lyrikkens tegn. To af Danmarks mest anerkendte digtere Søren
Ulrik Thomsen og Caspar Eric var i samtale med bibliotekschef og lyrikentusiast Kent Skov.
I november gæstede Danmarks ukronede dronning af historiske romaner Maria Helleberg
Litteraturmaskinen. I samtale med TV vært Adrian Hughes fik gæsterne historiens vingesus tæt ind på
livet. Indholdet i Maria Hellebergs seneste roman ”Stormene”, der handler om reformationstiden,
blev grundigt og spændende gennemgået.
Ved hvert arrangement har Bog & Idé åbnet en boghandel, således at gæsterne har kunnet købe
forfatternes bøger til en favorabel pris.
I det store hele har antallet af fremmødte til arrangementerne været tilfredsstillende. Der har været
næsten udsolgt, så mange har bidraget til den gode stemning, der ikke bliver ringere af, at der
indledes med et lækkert måltid mad, serveret i Kulturmaskinens café.
Café Litnet, som fortrinsvis præsenterer fynske forfattere, har eksisteret siden Litnets fødsel, men
hed i de første seks år Samtalekøkkenet, da de som regel blev afholdt i Litnets første formand Jo
Hermanns køkken.
I 2017 har der været fire Café arrangementer.
Det første fandt sted i januar efter generalforsamlingen i Studenterhus Odense. Lektor Lars Bisgaard
fra SDU har sammen med museumsinspektør Janus Møller Jensen skrevet en ekstrem dramatisk
historie ”Magt, Menneske og Myte” om Christian 2. og kætterprocesserne i Stockholm – måske

bedre kendt som Det Stockholmske Blodbad. Lars Bisgaard fortalte meget levende om bogens
indhold.
I maj indtog Café Litnet Musikbiblioteket. Der var totalt udsolgt til arrangementet med professor
Jørgen Lange Thomsen, der fortalte om ”Hvad døde de kongelige af” og ”Berømte dødsfald – fra
Cæsar til Blixen”, to bøger, som han har skrevet sammen med Maria Helleberg.
I september var Martin Jensen, der især er kendt for sine historiske romaner, på banen med sin
seneste bog ”På kanten”. Journalist og forfatter Morten Vittrup var også i aktion og fortalte om sin
debutroman ”Argentineren, der kom sejlende på en cedertræsplanke”. Denne gang blev caféen
afholdt i Studenterhus Odense.
Caféen i november fandt også sted i Studenterhus Odense, hvor den unge forfatter og meget andet
Martin Bager Wulff fortalte om tilblivelsen af sin livsstilskogebog ”Vægttab med nosser”. Coach,
foredragsholder og forfatter Hanne Faldborg uddybede indholdet i sin seneste roman ”Havets
døtre”.
Ved hvert arrangement bliver der udloddet eksemplarer af forfatternes bøger. De er sponsoreret af
de forlag, der har udgivet bøgerne. Der er altid god stemning ved disse caféarrangementer, og i 2017
er det lykkedes at få deltagerantallet op på et acceptabelt niveau, hvilket er meget glædeligt.
Andre aktiviteter:
Litnet deltog i et arrangement for litterære netværk i december. Odense Hovedbibliotek inviterede til
rundvisning i Borgerens Hus med efterfølgende snak om, hvordan litterære aktører sammen kan
bruge Borgernes hus og biblioteket, når det gælder litteratur.
På Facebook laver vi forud for hvert arrangement i Café Litnet en konkurrence om at vinde en bog af
de forfattere, som skal i ilden. Bøgerne sponsoreres af forlagene.
I marts var der kroatisk forfatterbesøg, som Dansk Forfatterforening havde arrangeret med Litnet
som medarrangør. Forfatterne Sanja Lovrentic og Sonja Manojlovic var i Danmark i alt 14 dage. De
optrådte i Odense og København.
En stor tak til Litnets tidligere formand Cindy Lynn Brown, som har varetaget koordineringen af
besøget.
I øvrigt:
Medlemstallet var ved årets afslutning 58. Det er en lille nedgang i forhold til udgangen af 2016 (66).
Men Litnets nyhedsbrev bliver udsendt hver måned til 538 personer, så der må stadigvæk være et
potentiale for at øge medlemstallet. Ved alle arrangementer bliver der uddelt en flyer, som fortæller
om de litterære lyksaligheder, man får som medlem af Litnet.
Vi arbejder fortsat med vores synlighed på de sociale medier. Vi har øget aktiviteten i vores
Facebookgruppe, og vi har en fin profil på instagram. Den hedder litnet_i_odense, og I må endelig
komme ind og følge os. Vi bliver også rigtig glade, hvis I tager billeder til vores arrangementer og
poster dem med #litnet.
Fremtidige aktiviteter:

Vi vil også i det nye år arrangere spændende og vedkommende forfatterarrangementer i
Litteraturmaskinen. Der er allerede sat nogle datoer på, hvilket fremgår af Litnets hjemmeside under

Arrangementer. Vi har også planlagt at fortsætte med at afholde interessante Café Litnet
arrangementer.
Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at skabe nærmere kontakt til Fyens Stiftstidende og TV2
Fyn for at promovere Litnet. Det er lykkedes og vil blive iværksat først i det nye år.
Vi er i færd med at etablere et netværk med bogbloggere. De inviteres (gratis) til arrangementerne i
Litteraturmaskinen mod at promovere dem på deres blogge og andre sociale kanaler.
Vi vil igen forsøge at få kroatiske forfattere på besøg i sensommeren/efteråret. Besøget vil atter blive
arrangeret i samarbejde med Dansk Forfatterforening. Koordinator er Cindy Lynn Brown.
Tak:
Jeg vil afslutte med at takke vore trofaste medlemmer, der møder op til arrangementerne. For det er
jo jer, der skaber den gode stemning.
En tak skal også lyde til vore samarbejdspartnere Odense Bibliotekerne, Kulturmaskinens Café, Bog &
Idé, Studenterhus Odense, de forlag, der velvilligt yder frieksemplarer af bøger til udlodning og
Facebook konkurrence. Hvis jeg har glemt nogen, er det ikke af ond vilje, men på grund af
hukommelsessvigt.
Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til revisorerne og til Jo Hermann, der igen i år lod
sig vælge som dirigent.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
4. Kasser Marianne Skovsted fremlagde bestyrelsen regnskab. Regnskabet blev godkendt uden
kommentarer.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Der var ikke nogen.
6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke nogen.
7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår det uændret. Det blev vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Af den gamle bestyrelse modtog Claus Lohman og Henrik B. Thomsen ikke genvalg. Anne Sofie
Clausen og Michael Linde Larsen modtog genvalg. Suppleant Maria Johansen stillede op til
bestyrelsen.
Nye kandidater var Morten Vittrup, Pernille Kjær og Finn Wiedemann.
Dirigent Jo Hermann konkluderede herefter, at en skriftlig stemmeafgivning ikke var nødvendig, da to
af de tre nye kandidater gerne tog suppleantposterne.
Hermed består bestyrelsen af: Merete Næsted, Marianne Skovsted, Anne Sofie Clausen, Line Bech
Mortensen, Maria Johansen, Finn Wiedemann, Michael Linde Larsen og de to suppleanter Pernille
Kjær og Morten Vittrup.

_____________________________________
Michael Linde Larsen, referent
Odense, den 26.01.2018

___________________________________
Jo Hermann, dirigent

