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Året 2005
BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2005

Fastprisdispensationen og Samhandelsreglerne
Ultimo januar traf Konkurrenceankenævnet afgørelse i den såkaldte bogklubsag. Forlæggerforeningen vandt sagen, og det blev slået fast, at den faste pris på bøger ikke påvirkes af senere
bogklubudgivelse. I en udsendt pressemeddelelse beklagede foreningen, at det var tredje gang
inden for få år, at foreningen måtte bruge tid og ressourcer på en sag rejst af Konkurrencerådet,
som foreningen hver gang er endt med at vinde.
Konkurrenceankenævnets afgørelse indeholdt imidlertid en kattelem omkring fastprisperiodens
længde ved bogklubudgivelser, og det var derfor ikke den store overraskelse, da Konkurrencestyrelsen indkaldte til møde og opfordrede foreningen til at ændre Samhandelsreglerne. Alternativt ville sagen skulle køre igennem Konkurrencerådet. På baggrund af udtalelserne i Konkurrenceankenævnets afgørelse, vurderede Forlæggerforeningen, at chancen for at vinde sagen var meget lille, og der blev derfor – efter indhentelse af Plenarforsamlingens samtykke i maj - indgået
aftale om, at fastprisperioden for ordinærudgaver, som også udgives i bogklubudgave begrænses
til udgivelsesåret plus det følgende halvår - mod det følgende hele år i de nuværende bestemmelser. Bestemmelsen træder i kraft fra den 1. januar 2006.
Udvalget vedr. fremtidens danske bogmarked
Udvalget vedrørende fremtidens danske bogmarked blev nedsat medio 2004. Udvalget skal bl.a.
vurdere de kulturpolitiske virkninger af den gældende retstilstand på bogmarkedet og afsøge nye
liberaliseringspotentialer på bogmarkedet. Forlæggerforeningen er repræsenteret ved formanden,
Erik C. Lindgren.
Bestyrelsen udarbejdede i løbet af foråret en strategi for foreningens deltagelse i udvalget, som
blev forelagt for medlemmerne på plenarmøde i maj måned. Forsamlingen sagde ja til, at Forlæggerforeningen arbejder for at bevare den nuværende valgfrihed for forlagene med hensyn til
prissætning og til at foreningen kunne fremsætte forslag til liberalisering på nærmere punkter.
Endvidere blev forsamlingen forelagt et katalog over foreningens ønsker til generelle kulturpolitiske tiltag samt forslag til specifik støtte til enkelte bogtyper, som blev godkendt.
Rapporten fra udvalget forventes at foreligge omkring 1. marts 2006.
Boghandlerforeningens udmelding
I juni måned modtog Forlæggerforeningen et brev fra Den danske Boghandlerforening, hvor
Boghandlerforeningen tilkendegav, at såvel faste som vejledende priser på bøger ønskedes fjernet. Da Forlægger- og Boghandlerforeningen hidtil havde stået sammen om ønsket om mulighed
for faste priser fandt bestyrelsen, at der var tale om en så væsentlig ændring, at der blev indkaldt
til et ekstraordinært plenarmøde den 31. august udelukkende med henblik på at drøfte, om Boghandlerforeningens skrivelse måtte give anledning til en ændring af Forlæggerforeningens hidtidige politik på fastprisområdet. Det blev bekræftet, at der blandt medlemmerne fortsat var opbakning til at arbejde for bevarelse af dispensationen til, at forlagene kan vælge, om den enkelte
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bog skal have en fast pris. Bestyrelsen blev opfordret til at være opmærksom på de muligheder,
der måtte vise sig.
Foranlediget af Boghandlerforeningens udmelding samt en opstået debat i medierne, rettede Forlæggerforeningen efter sommeren en skriftlig henvendelse til Kulturministeriet og partiernes
kulturpolitiske ordførere, hvor foreningens argumenter for muligheden for at vælge en fast pris
blev opridset.
Udvalget vedr. fremtidens Samhandelsaftale
Som konsekvens af Boghandlerforeningens udmelding må det påregnes, at en dispensation fra
Konkurrenceloven til faste priser ikke vil indgå i Samhandelsreglerne. På det ekstraordinære
plenarmøde den 31. august blev det derfor vedtaget at nedsætte et udvalg, som skal fremkomme
med synspunkter på, om foreningen skal arbejde for en fremtidig bindende eller vejledende
Samhandelsaftale, eller om aftaleemnerne eller nogle af disse skal afløses af individuel forhandling.
Forligsaftale med Konkurrencestyrelsen om ændret fastprisdispensation
Medio oktober anmodede formandskabet Mohr Mersing om at undersøge, hvorvidt en i Politiken
refereret udtalelse af Konkurrencestyrelsens direktør om, at han ikke var enig med boghandlerne
i, at et helt frit bogmarked nødvendigvis er den klogeste løsning, skulle indeholde et reelt ønske
om en forligsløsning. Det viste sig at være tilfældet. Fra Forlæggerforeningens side har de efterfølgende drøftelser sigtet mod at opnå fortsat dispensationsmulighed for de udgivelser, hvor forlagene hver for sig finder det mest vitalt at benytte fast bogladepris. Samtidig har det været et
ønske at få en rimelig lang periode, hvor forlagene kan være sikre på, hvad der gælder (”borgfred”).
Som et resultat af drøftelserne tiltrådte bestyrelsen på sit møde 2. nov. 2005 en forligsaftale
med Konkurrencestyrelsen, hvorefter der er enighed om at arbejde for, at der fra 1. juli 2006 vil
ske en yderligere liberalisering af prisfastsættelsen på bøger: Det nuværende omfang af bøger
med fast pris reduceres fra cirka halvdelen af alle udgivelser til højst 10 % af nyudgivne danske
bøger, der ikke tidligere har været udgivet. Nye udgaver af indholdsmæssigt samme værk i hardback, bogklubudgave, paperback eller andre udgaver i nyt udstyr samt skole- og lærebøger vil
falde helt uden for fastprismuligheden og uden for beregningen af de max. 10 %. For at tilgodese
små forlag vil et forlag dog altid kunne anvende fast pris på indtil 5 bøger, som efter reglerne vil
kunne få fast pris.
Desuden forkortes den maksimale fastprisperiode fra udgivelsesåret og det følgende kalenderår til udgivelsesåret og de følgende 5 måneder. For bøger, der udgives i tidsrummet 1.1.2006
– 30.6.2006 udløber fastprisperioden 31.5.2007.
De nye regler vil kunne træde i kraft 01.07. 2006 og gælde indtil 31.12.2010. Herefter vil
Konkurrencerådet tage dispensationen op til fornyet vurdering, hvis udviklingen tilsiger det.

Uddannelse for forlæggere
Forlæggerforeningen har iværksat en dialog med Copenhagen Business School omkring oprettelse af en 2-årig masteruddannelse for forlæggere. Når der foreligger et endeligt oplæg til uddannelsen vil oplægget blive udsendt til foreningens medlemmer med henblik på at vurdere, om der
blandt medlemmerne er interesse for uddannelsen.
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Ulovlig kopiering
Se årsberetningen for Sektionen for Undervisningsforlag.
Det skal tilføjes, at det efter aflæggelsen af SFU's årsberetning er blevet vedtaget, at der skal
sættes systematisk ind over for både den kopiering, som foregår i landets kopicentre og den ulovlige kopiering på internettet. Forlæggerforeningen vil fremover i et samarbejde med advokatfirmaet Kromann Reumert hyppigt foretage kontrolbesøg på kopicentrene og AntiPiratGruppens
advokat vil jævnligt bevissikre og udsende krav over for de krænkere, der ulovligt tilgængeliggør
bøger på nettet.

Salg af digitale bøger
Se årsberetningen for Sektionen for Undervisningsforlag.

Ophavsretsloven
I september måned afgav Forlæggerforeningen høringssvar til Kulturministeriet i forbindelse
med et fremsat lovforslag om ændring af bl.a. reglerne om erstatning i ophavsretsloven. I forbindelse med den tiltagende ulovlige digitale kopiering (se årsberetningen for SFU) stod det Forlæggerforeningen klart, at foreningen har brug for klare og entydige erstatningsregler, da det
både i forhold til Foreningen og krænkerne vil være ude af proportioner, hvis der skal føres retssager om erstatningsudmålingen, da kravene ofte – til sammenligning med eksempelvis musikbranchen – vil være relativt små. Forlæggerforeningen udtalte generelt utilfredshed med det foreliggende lovforslag, som ikke i den foreliggende form i tilstrækkeligt omfang imødekommer
behovet for at kunne bekæmpe piratkopiering. Det er foreningens håb, at der vil blive lyttet til
indsigelserne.

Forhandlinger med forfatterforeningerne om en ny skønlitterær aftale
Drøftelserne om en ny vejledende aftale på det skønlitterære område med de to forfatterforeninger forløb i en konstruktiv atmosfære, og der var gennem første halvår optimisme omkring resultatet af forhandlingerne. I juni måned meddelte Dansk Forfatterforenings formand imidlertid, at
foreningen ikke ønskede at forhandle videre ud fra Forlæggerforeningens udspil. Det er særligt
uenighed om royalty for digitale udgivelser, som har ført til, at forhandlingerne foreløbigt er
strandede. Foreningen håber, at forhandlingerne vil blive genoptaget indenfor et års tid.

Moms på bøger
Forlægger- og Boghandlerforeningen har indledt et samarbejde for at sondere mulighederne for
nedsat/ingen moms på bøger. Et rådgivningsfirma foretager i skrivende stund en analyse af mulighederne for inden 2010 at få gennemført lavere/ingen moms på bøger. Det forventes, at oplægget vil ligge klart omkring årsskiftet. Når analysen foreligger, vil der blive taget stilling til
rammerne for et eventuelt videre samarbejde med Boghandlerforeningen om sagen.
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Handelspolitik

Bogbranchens Fællesråd
v/ Ib Tune Olsen
Forlæggerforeningens medlemmer i Fællesrådet er Erik C. Lindgren (rådets formand), Michael
Haase, Tine Smedegaard Andersen og Anette Wad.
Fra Boghandlerforeningens side deltager Ebbe Foged (næstformand), Lars Østergaard, Mogens Eliasson og Asger Flygare Bech-Thomsen.
Der har været et møde i Fællesrådet og to møder i Det stående Udvalg under Bogbranchens Fællesråd. Emnerne har drejet sig mere bredt om det fremtidige samarbejde mellem Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen, men der har også været taget stilling til Konkurrencestyrelsens
krav om en forkortelse af fastprisperioden med ½ år for ordinærudgaver, der også udgives i bogklubudgave. Desuden har der været drøftet et alternativ til den nuværende årsretur, som ønskes
afprøvet som forsøg af en række forlag og boghandlere.

Bogbranchenævnet
v/ Ole A. Busck
Formand for Nævnet er højesteretsdommer Per Sørensen.
Nævnets medlemmer fra Forlæggerforeningen Ole A. Busck og Per Hedeman og fra Boghandlerforeningen Erik Aunel og Jens Otto Pedersen.
Nævnet har ikke i årets løb haft sager til behandling
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Bogbranchens Kautionsinstitut
v/ Ole A. Busck
Bestyrelsen består af Erik Aunel (formand), Ole A. Busck (næstformand), Per Hedeman og Jens
Otto Pedersen.
Bestyrelsen har i året arbejdet på at opløse Instituttet, og dette påregnes at være afsluttet inden for en kortere tid. Instituttets formue vil blive brugt i overensstemmelse med fundatsen.
Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

Bogbranchens Kreditorudvalg
v/ Ib Tune Olsen
Foreningens repræsentanter i udvalget er Stig Bergstrøm, Bonnierforlagene, og Ib Tune Olsen.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag er repræsenteret af Palle Mogensen, NBC, Nordisk
Bog Center. Peter Johnsen, DBK-bogdistribution, deltager i udvalgets møder som observatør.
Adv. Casper Moltke, advokatfirmaet DLA Nordic A/S, er udvalgets forretningsfører.
Der har været afholdt et møde i udvalget i 2005 til drøftelse og fastlæggelse af udvalgets og
forretningsførers opgaver og kompetencer. Som et resultat heraf er der udarbejdet nye procedurer, som tilbyder boghandlerne en konstruktiv dialog med Kreditorudvalgets forretningsfører på
et tidligt tidspunkt, hvor evt. økonomiske problemer endnu ikke er resulteret i betalingsstandsning eller konkurs.

Katalogudvalget
v/ Jan H. Schmidt og Michael Bach-Marklund
Udvalgsmedlemmerne er mod udgangen af år 2005, Dorthe Terreni og Ebbe Foged Hansen fra
Den danske Boghandlerforening og Jan H. Schmidt og Michael Bach-Marklund fra Forlæggerforeningen Olaf Winsløw og Merete Høegh deltager for Boghandlerforeningens sekretariat, som
er projektledelse ved produktionen af Det Store Bogudsalg-kataloget.
Udvalget har arbejdet med kataloget Det Store Bogudsalg 2005 samt med de indledende manøvrer vedr. kataloget Det store Bogudsalg 2006 og 2007.
Det store Bogudsalg 2005
Udvalget var i forbindelse med den endelige udvælgelse af titler til kataloget suppleret med
Steen Ewald-Larsen, Peter Thinghøj Christensen og Jeppe Mossin.
Kataloget udkom den 23. februar og selve udsalgsperioden lå fra onsdag den 2. marts og
frem til den 23. marts.
Antallet af titler i kataloget var 1013 med 211 illustrationer fra i alt 65 forlag.
I udsalgskataloget 2004 var der optaget 1096 titler og 195 illustrationer fra 81 forlag og i
udsalgskataloget 2003 var antallet 1076 titler og 185 illustrationer fra 74 forlag.
Oplaget var 180.000 eksemplarer, heraf blev 62.000 eksemplarer leveret til Gad-kæden med
eget omslag og ekstra sider. Oplaget i 2004, hvor Gad købte i alt 100.000 eksemplarer, hvoraf
40.000 eksemplarer alene var til uddeling i forbindelse med. butiksåbning i Esbjerg, var 291.500
eksemplarer, og i år 2003 var oplaget 257.000 eksemplarer.
Kataloget blev, som i de sidste mange år, ledsaget af et kampagnemateriale, som interesserede boglader kunne bestille mod betaling.
Kataloget blev annonceret i dagbladene op til katalogets udgivelse og til udsalgets start. Udsalget fik som sædvanlig stor omtale i dagblade og de elektroniske medier.
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Økonomi for Det store Bogudsalg 2005:
(Fordelt over årene 2004/2005)
Udgifter: 1.006 t.kr.
Indtægter: 1.035 t.kr.
Resultat: 29 t.kr.
Det samlede resultat for katalogsamarbejdet 2005 var pr. 30. september ca. 190 t.kr.

Forbrugerklagenævnet
v/ Tine Weppler
Af de sager, der har været behandlet i nævnet i 2005, er det sager om fjernsalg, der har størst
interesse for bogbranchen. Når varer købes på nettet, så er det fjernsalg, og så skal der klart og
tydeligt informeres om fortrydelsesretten. Et salg er stadig fjernsalg, hvis blot bestillingen er
foretaget på nettet. Dvs. selv om en vare afhentes og betales i forretningen, så er det bestillingstidspunktet, der er afgørende for handlens karakter.
Det siger sig selv at antallet af sager fra e-handel er stærkt stigende.
Der har ingen konkrete sager været om bøger eller bogbranchen i nævnet.

DanEDItEUR
v/ Palle Mogensen
Væsentlige emne for EDItEUR er den nye standard for 13 cifrede ISBN (ISBN-13), som vil blive implementeret i 2007, samt ONIX. Der har ikke været afholdt møder i perioden.

8

Ophavsret

Copy-Dan Fællesforeningen
v/ Peter Mollerup
Fællesforeningen har udarbejdet en manual for forvaltning af vederlag fra Copy-Dan. Tekst &
Node har så godt som kun individuel fordeling, hvor vederlagene sendes direkte til den enkelte
autor eller det enkelte forlag. Men flere af de andre organisationer under Copy-Dan har ikke mulighed for at finde de enkelte ophavsmænd, hvorfor vederlagene lægges i puljer til kollektiv anvendelse. Manualen indskærper mulighederne for denne anvendelse.
Sammen med KODA, Gramex og AntiPiratGruppen har Copy-Dan vedtaget at indgå i et samarbejde om at skabe forståelse for ophavsretten. Projekt Image og Ophavsret (PIO) vil starte med
en kampagne i de små klasser i Folkeskolen.

Copy-Dan Tekst & Node
v/ Peter Mollerup
Copy-Dans kopiundersøgelse på seminarerne har resulteret i en væsentlig stigning i priserne for
kopi-, indscannings-, kompendium-, samt kombinationsaftaler. Den nuværende grundprisaftale
på ca. 80 kr. pr. aktiv studerende stiger til eksempelvis kr. 481 pr. lærerstuderende og kr. 214 pr.
pædagogstuderende. I lyset af den store stigning har Sektionen accepteret, at stigningen for de
udvidede aftaler sker gradvist over de kommende tre år.
SFU har støttet Copy-Dans beslutning om at opkræve vederlag, når der printes ophavsretligt beskyttet materiale fra Internettet. Abonnementsaftaler og materiale lagt til fri og gratis afbenyttelse vil være undtaget. Der har blandt Tekst og Nodes medlemmer været enighed om, at det er
vigtigt af at fastholde opfattelsen af, at ophavsretten gælder for digitale værker på samme måde
som for analoge værker på tryk.
Efter afslag fra SFU har Copy-Dan måttet sige nej til flere ansøgninger om tilladelse til at videreformidle forlagenes indhold i digital form i en eller anden sammenhæng. Dette har f.eks. drejet
sig om ansøgninger fra Biblioteksstyrelsen (Downlaan) og medicinalindustrien.

Copy-Dan AVU Kopier
– Copy-Dan Kabel TV og Copy-Dan Båndkopi
v/ Vivi Antonsen Tvedt
AVU-kopier indgår aftaler med skoler og undervisningsinstitutioner om adgang til at kopiere
radio- og TV- udsendelser til undervisningsbrug. Det sker via forskellige ordninger, som skolerne tilmelder sig efter behov. Ordningerne udbygges og udvikles løbende i samarbejde med undervisningssektoren.
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Kabel-TV opkræver og fordeler vederlag for kabelviderespredning af radio- og TV programmer
i ca. 6.500 kabelanlæg i Danmark. Når TV- eller radio-kanaler distribueres i et netværk (fx af
TDC Kabel TV), skal der være en aftale med rettighedshaverne bag TV-kanalen om vilkår og
pris for distributionen. I relation til videreudsendelse i netværk repræsenterer COPY-DAN Kabel-TV ophavsrettighederne i en bred vifte af TV-kanaler.
Båndkopi står for opkrævning og fordeling af vederlag på blankbånd og andre medier til kopiering af lyd og billeder (blankmedier). Båndkopi er godkendt af Kulturministeriet til at administrere ordningen. Vederlagene udbetales til kunstnere og producenter som en kontant kompensation for privat-kopieringen. En tredjedel af vederlagene skal specifikt anvendes til risikovillig
nyskabelse og udvikling af musik, tv og film.
Der afholdes årlige fællesmøder med de tre foreninger

Ophavsretsligt Forum
v/ Erik Mohr Mersing
Ophavsretligt Forum blev stiftet i oktober 1995 og har til formål at skabe opmærksomhed og
debat om de vilkår, som medier og andre kulturbærende foretagender arbejder under.
Bag Ophavsretligt Forum er følgende erhvervsorganisationer og virksomheder: DR, Dansk Fagpresse, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Danske Dagblades Forening, Danske Reklameog Relationsbureauers Brancheforening, Danske Teatres Fællesorganisation, Forlæggerforeningen, Foreningen af Danske Videogramdistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, IFPI
Danmark (International Federation of the Phonografic Industry), Producenterne, TV 2/Danmark,
TV3, Dansk Musikforlæggerforening, Multi Medie Foreningen og Tivoli.
Forlæggerforeningen er i Ophavsretligt Forum repræsenteret af advokat Erik Mohr Mersing og
advokat Martin Dahl Pedersen. Forretningsudvalget består af advokat Maria Rørbye Rønn (DR),
direktør Ebbe Dal (Danske Dagblades Forening) og advokat Erik Mohr Mersing (Forlæggerforeningen). Advokat Martin Dahl Pedersen (Forlæggerforeningen) er sekretær for Ophavsretligt
Forum.
Ophavsretligt Forum har i det forløbne år koncentreret sig om arbejdet i det af Kulturministeren
nedsatte udvalg vedrørende revision af ophavsretslovens kapitel 3 (Kap. 3-udvalget).

Digitalt udvalg
v/ Peter Mollerup
Alle sager omhandlende digitale udgivelser, hvor eneretten reduceres, bliver behandlet i Det Digitale Udvalg inden sagen forelægges bestyrelsen i Tekst & Node. F.eks. var man positiv over
for lærerseminariernes ansøgning om en forlængelse af forsøgsperioden vedr. indscanning og
oprettelse af digitale databaser til de studerendes interne brug.
Jens Skovsbo, der repræsenterer Akademikernes Centralorganisation, er i årets løb blevet erstattet af Morten Rosenmeier.

Kulturministeriets Infokiosk
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v/ Ib Tune Olsen
Kulturministeren har etableret en ophavsretlig infokiosk. Infokioskens opgave er at udbrede
kendskabet til de ophavsretlige regler, herunder forklare og begrunde ophavretslovgivningen.
I tilknytning til infokiosken er der dannet en rådgivende følgegruppe. Følgegruppen skal
drøfte, prioritere og komme med oplæg til informationsindsatsen på det ophavretlige område.
Forlæggerforeningens medlem af følgegruppen er Ib Tune Olsen.
Der har ikke været afholdt møder i følgegruppen i 2005.

Kap. 3-udvalget
v/ Martin Dahl Pedersen
Kulturministeren nedsatte i 2003 et udvalg vedrørende revision af ophavsretslovens kapitel 3
(Kap. 3-udvalget). Ophavsretslovens kapitel 3 omfatter reglerne om overdragelse af ophavsret,
for eksempel i ansættelsesforhold eller ved forlagsaftaler. Udvalget består af fem repræsentanter
fra Samrådet for Ophavsret, nemlig direktør Anne Louise Schelin (Journalistforbundet), advokat
Bjørn Høberg-Petersen (Skuespillerforbundet), juridisk konsulent Morten Madsen (Musikerforbundet), underdirektør Martin Gormsen (KODA) og professor, dr. jur. Jens Schovsbo (UBVA)
og fem repræsentanter fra Ophavsretligt Forum, nemlig administrerende direktør Ebbe Dal (Danske Dagblades Forening), jurachef Maria Rørbye Rønn (DR), advokat Torben Steffensen (filmog pladeindustrien), jurist Hanne Margrethe Josephsen (teatrene) og advokat Martin Dahl Pedersen (Forlæggerforeningen). Højesteretsdommer Poul Sørensen er formand for udvalget. Udvalget
har holdt en række møder i 2005, herunder om forlagskontrakter. Udvalgets arbejde afsluttes
med en betænkning, som forventes afleveret til regeringen i løbet af foråret 2006.
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Undervisningspolitik og repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser

Sektionen for Undervisningsforlag (SFU)
v/ Peter Mollerup
En af de store udfordringer de kommende år bliver indsatsen mod piratkopiering på Internettet.
En måde at bekæmpe piratkopiering er at give brugerne en nem og lovlig adgang til tekstmateriale. Inden for musikbranchen har dette vist sig at være et blandt flere midler mod den tiltagende
og omfattende piratkopiering.
Salgsportal for e-bøger
Sektionen har derfor i 2005 intensiveret arbejdet for at få udviklet en salgsportal for e-bøger, og
det lykkedes arbejdsgruppen at komme til vejs ende i august måned, hvor forhandlingerne med
de indbudte tilbudsgivere blev afsluttet. Et konsortium bestående af DBC A/S, DBC Medier AS
og InfoMedia A/S vil formentlig primo 2006 lancere en e-bogsportal, som i første omgang vil
henvende sig til studerende. I forhandlingerne har det været et afgørende parameter, at det skal
være gratis for forlagene at få lagt en bog ud som e-bog. Denne forretningsmodel har konsortiet
tilsluttet sig, og alle forlag er dermed givet mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af portalen. Sektionen har tiltro til, at konsortiet har den tilstrækkelige erfaring, professionalisme, visioner og netværk til, at projektet vil blive en succes.
En vigtig og altafgørende forudsætning for projektets succes er, at forlagene leverer de nødvendige tekster, og Sektionen opfordrer kraftigt sine medlemmer og branchen som helhed til at bakke op om projektet.
E-bogsportalen skulle også gerne kunne dæmme op for det stigende pres, som Sektionen oplever
fra offentlige myndigheder, som ønsker at sikre borgerne digital adgang til tekstmateriale. Sektionen mener, at det absolut er i medlemmernes interesse, at digitaliseringen sker i forlagenes regi
via en e-boghandel frem for i form af øget digitalt biblioteksudlån m.v.
Sejr i kampen mod illegal papirkopiering
I januar afsagde Vestre Landsret dom i sagen om illegal kopiering hos Frederiksbjerg KopiCenter. Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler fik medhold i de nedlagte forbudspåstande og kopiforretningen blev tilpligtet at betale 400.000 kr. i erstatning med
tillæg af procesrente og omkostninger i alt 605.117 kr. Det idømte beløb er blevet betalt af kopicentret. På trods heraf måtte Forlæggerforeningen i foråret konstatere, at den ulovlige kopiering
fortsat fandt sted hos kopicentret. Det er nu lykkedes Forlæggerforeningen at få Århus Politi til
at indlede strafferetlig efterforskning af KopiCentret. Foreningen håber, at resultatet af den strafferetlige efterforskning vil kunne få generel betydning for den ulovlige kopiering i kopicenterbranchen.
Illegal digital kopiering
Ultimo august 2005 lancerede Piratgruppen hjemmesiden vidensdeling.nu, hvor gruppen opfordrer studerende til at indscanne og dele lærebøger i et fildelingssystem. Hjemmesiden fik en del
medie-omtale, og det kunne hurtigt konstateres, at flere af sektionens medlemmers bøger figure-
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rede blandt de ulovligt indscannede bøger. Der blev indkaldt til et hastemøde hos Forlæggerforeningen, hvor AntiPiratGruppens advokat Torben Steffensen fortalte om AntiPiratGruppens erfaringer samt de juridiske muligheder for at skride ind over for ulovlighederne. Der var blandt deltagerne på mødet enighed om, at de ulovlige aktiviteter vil kunne udgøre en trussel mod den danske lærebogs eksistens, og der var derfor opbakning til, at de nødvendige midler måtte tages i
brug. Tirsdag den 6. september 2005 udsendte Forlæggerforeningen - efter godkendelse fra bestyrelsen - en pressemeddelelse med en advarsel til de studerende om, at deltagelse i de ulovlige
tekstfildelingsnetværker vil blive registreret og fulgt op af erstatningskrav, eventuel politianmeldelse. Forlæggerforeningen har indgået aftale med Torben Steffensen om, at AntiPiratGruppens
edb-teknikere løbende vil følge udviklingen omkring ulovlige up- og downloads af medlemmernes tekster, og der vil i foreningen løbende blive taget stilling til, hvilke reaktioner som kan blive
nødvendige.
SFU gør en indsats for at udbrede kendskabet til sektionens synspunkter
SFU vil i en etårig forsøgsperiode tre gange udsende et temahæfte til centrale politikere og beslutningstagere på undervisningsmiddelområdet. Folderen skal medvirke til at bringe temaer,
som optager SFU på dagsordenen og synliggøre SFU’s synspunkter på disse områder. Første
folder er udsendt november 2005, og temaet for hæftet er kopier som undervisningsmiddel.
SFU positiv over for Undervisningsministeriets seneste udspil om en National Platform for
læringsressourcer
SFU besluttede i november 2004 at melde fra over for deltagelsen i arbejdsgruppen under UNI-C
for en samlet indgang til læringsressourcer. Baggrunden for meldingen var hovedsageligt, at
SFU fandt, at en sammenblanding af forlagenes professionelt udarbejdede undervisningsmateriale med læreres mere tilfældigt tilvirkede materiale er uhensigtsmæssig, uheldig for forlagene og
vil virke forvirrende for brugerne. Hertil kommer, at der allerede eksisterer brugbare informationsløsninger, herunder FUI’s informationsplatform. SFU fandt det tillige betænkeligt, at der ikke
forelå en konkret langsigtet forretningsmodel, som kunne sikre, at forlagene ikke kom til at medfinansiere en vidensdeling, som indebærer en økonomisk unfair konkurrence i forhold til forlagsproduceret materiale.
I oktober 2005 inviterede Undervisningsministeriet til et møde, hvor der blev fremlagt et revideret udspil for materialeplatformen, som imødegik de kritikpunkter, som tidligere var fremsat af
SFU. I det nye udspil bliver basisoptagelse og søgning gratis, UNI-C påtager sig ansvaret for
eventuelle ophavsretlige krænkelser, forlagene beholder alle rettigheder til metadata og materialer, der nedsættes en gruppe med forretningsmæssig indflydelse, hvor også forlagene bliver repræsenteret, og der bliver særskilt indgang til hhv. forlags- og lærerproduceret materiale. Undervisningsministeriet har afsat 3 mio. kr. årligt til projektet.
Forretningsudvalget var positive over for forslaget og har bemyndiget SFU’s repræsentanter i
FUI til at tilslutte sig løsningen. En konsekvens af etableringen af en national materialeplatform
vil være, at FUI skal nedlægges.
Gå-hjem møder i 2005
• 19. april blev der afholdt gå-hjem-møde med DR-Undervisning om samarbejdsmuligheder.
 5. september blev der hos Copy-Dan afholdt gå-hjem-møde om resultaterne af Copy-Dans
interessentundersøgelse om interessen hos brugere samt rettighedshavere for etablering af en
klareringsportal.
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•

29. september 2005 blev der hos InfoMedia afholdt gå-hjem-møde om en salgsportal for ebøger.

Branchesamarbejdsudvalget
v/ Ebbe Dam Nielsen
Branchesamarbejdsudvalget under Undervisningsministeriet har til formål at fungere som et forum for gensidig information om fælles berøringsflader og projekter, løbende at diskutere udviklingen af undervisningsmiddelmarkedet herunder f.eks. forsyningen og distributionen samt samarbejdet mellem undervisningsmiddelbrancherne og brugerne og at fungere som platform for
gennemførelse, evaluering og formidling af fælles udviklingsprojekter.
I Branchesamarbejdsudvalget deltager it- og undervisningsmiddelbranchernes repræsentanter, de (amts)kommunale organisationer, lærerforeningerne og Undervisningsministeriet. Udvalget kan ad hoc nedsætte arbejdsgrupper med andre repræsentanter. Generelle problemstillinger i
branchen drøftes, og der nedsættes ad hoc udvalg vedr. undervisningsområdet.
Der har ikke været holdt møder i 2005.

Undervisningsministeriets referencegruppe for IT i Folkeskolen 2004-2007
v/ Ebbe Dam Nielsen
Referencegruppen, der bl.a. har repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Danmarks Lærerforening, IT-Brancheforeningen, Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet, BFU
samt Forlæggerforeningen, følger Undervisningsministeriets handleplan for it i Folkeskolen
2004, hvor der i alt er afsat 495 mio. kr. Referencegruppen skal medvirke til at sikre en dialog
om projektets forløb og indhold mellem interessenterne, Undervisningsministeriet, UNI-C og
samarbejdsparterne.
Der har ikke været holdt møder i 2005.

Syddansk Universitets Forskergruppe for Læremidler
v/ Marianne Alenius
Gruppen, der er sammensat af forskere i pædagogik og læring, en forfatter og en fra Forlæggerforeningen, skal forske i, hvordan læring foregår.
Der har ikke været afholdt møder i Forskergruppen i indeværende år.

Fællesudvalget for Informationsaftalen om undervisningsmaterialer
v/ Mathias Bruun
Sektionen er i udvalget repræsenteret af Lars Tindholdt og Mathias Bruun. Fællesudvalget, som
har repræsentanter fra Informationsaftalens aftaleparter (Forlæggerforeningen, Amtsrådsforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler), koordinerer aktiviteterne mellem interessenterne bag Informationsaftalen og samler løbende op på problemstillinger omkring aftalen.

Følgegruppe til projektet ”Samlet indgang til læringsressourcer” (National materialeplatform)
v/ Mathias Bruun
Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som løbende skal drøfte UNI-C’s rolle på
undervisningsmiddelområdet, herunder gennemgå konkrete eksempler på konkurrenceforvriden-

14

de adfærd. Ud over deltagere fra UNI-C’s ledelse og bestyrelse deltager repræsentanter fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler og SFU. Mathias Bruun repræsenterer SFU i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen har holdt sit første møde den 9. august. På mødet blev EMUens rolle debatteret.
UNI-Cs repræsentanter oplyste, at der ikke findes en udtalt politik for EMUens udvikling, og at
der pt. heller ikke er klare retningslinier for indholdet af EMUen. UNI-C efterlyste input fra
branchen om, hvad EMUen bør beskæftige sig med. Vedr. ITiF-projektkonkurrencerne bedyrede
UNI-C’s repræsentanter, at der er vandtætte skodder mellem administrationen relateret til ITiF
og UNI-C i øvrigt. Det blev endeligt oplyst, at UNI-C formentlig vil sælge SkolePro. SFU bliver
orienteret, hvis og når der foreligger et ”salgsprospekt".

Fonden Undervisnings Information (FUI)
v/ Ebbe Dam Nielsen
Fonden har til formål at udvikle, effektivisere, formidle og varetage informationer om undervisningsmidler mellem undervisningsforlagene og undervisningssektoren. Fonden vedligeholder en
database med beskrivelse af undervisningsmidler og udgiver årligt seks kataloger, der sælges til
Amtscentre for Undervisning og skoler. Databasen er tilgængelig på www.fui.dk.
Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Forlæggerforeningens repræsentanter er
Ebbe Dam Nielsen og Mathias Bruun. Herudover er der en repræsentant fra Brancheforeningen
for Undervisningsmidler og to repræsentanter fra Amtsrådsforeningen.
Som en konsekvens af Undervisningsministeriets etablering af en National Platform for læringsressourcer vil FUI formentlig blive nedlagt.
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Kulturpolitik og repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser

Udvalget vedrørende fremtidens danske bogmarked
v/ Erik C. Lindgren
Baggrund
Baggrund for nedsættelse af et udvalg vedrørende fremtidens danske bogmarked er folketingsvedtagelsen af 28. november 2003, hvoraf det fremgår at: ”Folketinget ser bogmarkedet i en kulturpolitisk sammenhæng og konstaterer, at der på nuværende tidspunkt ikke er et kulturpolitisk
sikkert grundlag for en yderligere liberalisering på bogmarkedet. Folketinget konstaterer med
tilfredshed, at regeringen er indstillet på at forlænge den nuværende retstilstand på bogmarkedet
til sommeren 2006, og at regeringen vil nedsætte et udvalg for bogmarkedet, hvori der bl.a. indgår repræsentanter fra Forlæggerforeningen, Boghandlerforeningen, forfatterforeningerne og
konkurrencemyndighederne samt udlandet, der dels skal overtage det nuværende overvågningsudvalgs opgaver, dels skal afsøge eventuelle nye liberaliseringspotentialer på bogmarkedet og
endelig skal indhente oplysninger om eksisterende nordiske og europæiske støtteordninger på
bogmarkedet og sammenligne med danske forhold. Folketinget opfordrer kulturministeren til at
orientere Folketinget om resultatet af udvalgets arbejde i sommeren 2006”.
Opgaver
På baggrund af folketingsvedtagelsen skal ”Udvalget vedrørende fremtidens danske bogmarked”:
•
•
•

på grundlag af statistisk materiale og andre tilgængelige oplysninger om bogbranchen og
bogmarkedet vurdere de kulturpolitiske virkninger af den gældende retstilstand på bogmarkedet,
afsøge nye liberaliseringspotentialer på bogmarkedet i overensstemmelse med de kulturpolitiske hensyn for bogmarkedet samt
indhente oplysninger om eksisterende nordiske og europæiske støtteordninger på bogmarkedet og sammenligne med danske forhold.

Eventuelle udgifter som følger af udvalgsarbejdet finansieres inden for Kulturministeriets eksisterende økonomiske ramme.
Udvalgets sammensætning
De i folketingsvedtagelsen nævnte organisationer udpeger et medlem til udvalget. Desuden sikres udenlandsk repræsentation og deltagelse fra Kunstrådet, Forbrugerrådet og Dansk Handel &
Service. Den udenlandske repræsentant skal komme fra et land med et mere liberalt bogmarked
end i Danmark. Kulturministeriet varetager formandsposten ved afdelingschef Jesper Hermansen. Udvalgets sammensætning er blevet følgende:
•
•
•

Forlæggerforeningen:
Den danske Boghandlerforening:
Danske Skønlitterære Forfattere:

Erik C. Lindgren
Olaf Winsløw
Peter Legård Nielsen
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•
•
•
•
•
•
•

Dansk Forfatterforening:
Konkurrencestyrelsen:
Udenlandsk repræsentation:
Dansk Handel & Service
Forbrugerrådet:
Kulturministeriet (formand):
Kunstrådet:

Per Helge Sørensen / Frants Gundelach
Sven Westh
Birgitta Modigh (afdelingschef i Sveriges Kulturråd)
Mette Breslau (udviklingspolitisk konsulent)
Gitte Munk (politisk økonomisk medarbejder)
Jesper Hermansen
Claes Kastholm Hansen

Kunststyrelsens litteraturcenter fungerer som sekretariat. Hvor det vurderes relevant, vil andre
ministerier blive inddraget i udvalgsarbejdet.
Tidshorisont
Udvalget skal løbende rapportere til kulturministeren om udvalgets arbejde og resultater. En
samlet rapport med udvalgets undersøgelser, analyser, resultater samt anbefalinger skal forelægges kulturministeren den 1. marts 2006.
Det første møde fandt sted den 9. september 2004 med en præsentation af udvalget og en status
for det tidligere udvalgs arbejde samt forslag til en arbejdsplan og en mødekalender.
På et tidligt tidspunkt blev det besluttet at bede en konsulent om at udarbejde en komparativ undersøgelse af forholdene i en række lande: Danmark, Finland, Sverige, Norge, Holland, Island,
Østrig og Grækenland. Opgaven blev lagt i hænderne på Terje Frederiksen (Norge).
På baggrund af de spørgsmål, diskussioner og oplæg, der blev præsenteret ved konferencen den
2. november 2004, tegner der sig et billede af, hvordan man kan udføre en komparativ undersøgelse.
For det første er det afgørende at tage afsæt i Udvalgets kommissorium og se dette i forhold til
Folketingets beslutning om og debat af det danske bogmarked.
•
•
•

Det, der ønskes undersøgt, er de faktiske forhold på bogmarkedet i Norden og Europa.
Disse undersøges på baggrund af de større ændringer på det danske bogmarked: ophævelse af
eneretten på boghandel og nye muligheder for forskellige pristyper. Der skal således afgives
vurdering af den eksisterende retstilstand på bogmarkedet i Danmark.
Der skal endvidere undersøges nye liberaliseringspotentialer på bogmarkedet.

For det andet er det væsentlig at se opgaven som en opgave, der udføres for netop Folketingets
Kulturudvalg og Kulturministeren, som skal modtage rapporten og anbefalinger den 1. marts
2006.
For det tredje skal undersøgelsen tage afsæt i den kulturpolitiske kontekst, som litteraturen i et
lille sprogområde produceres i.
Kommissorium for undersøgelsen
Selve undersøgelsen skal tage afsæt i Danmark som spejl og sammenligningsoplysning for de
øvrige landes bogmarkeder, således at det, der ønskes beskrevet, er, hvordan de andre gør noget
tilsvarende eller noget andet end det, der gøres i Danmark.
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I 2005 har der været afholdt syv møder (3. februar, 8. marts, 5. april, 26. april, 17. august samt 3.
november), heraf flere som heldags seminarer. Den 3. november fremlægges Udkast til endelig
rapport: Analyse af gældende tilstand på det danske bogmarked samt den foreløbige komparative undersøgelse.
Der er indkaldt til møde igen den 7. februar 2006, og overrækkelse af den endelige rapport til
ministeren er fortsat planlagt til at finde sted den 1. marts 2006.

Nationalbibliografisk udvalg/Bibliografisk Råd
v/ Marianne Alenius
Nationalbibliografisk Udvalg er sammen med det såkaldte Katalogdataudvalget indgået i et nyt
råd under navnet Bibliografisk Råd, der afløser de to forrige udvalg. Rådet er rådgivende over for
Biblioteksstyrelsen og Biblioteksrådet og henhører under Biblioteksstyrelsen, hvor det har sekretariat og offentlig hjemmeside.
Forlæggerforeningen er i dette råd repræsenteret af Marianne Alenius.
Bibliografisk Råd viderefører Katalogdataudvalget og Nationalbibliografisk Udvalgs opgaver. Derudover skal Bibliografisk Råd beskæftige sig med generelle bibliografiske forhold af
national interesse. Der er i 2005 afholdt ét møde.
Blandt de spørgsmål, som på nuværende tidspunkt er blevet drøftet i rådet, har især to interesse for forlagssektoren: spørgsmål om levering af brugbare metadata fra udgivere til bibliotekssektoren og spørgsmål vedrørende registrering og distribution af digitalt produceret materiale. I tilknytning hertil er også diskussionen om nationale digitale identifikatorer af interesse for
forlagsverdenen, som indtil videre har anvendt identifikatorer som DOI (Digital Object Identifiers) for kommercielle udgivelser. Det planlagte system af nationale digitale identifikatorer skal
være gratis og kunne rumme en lang række andre materialetyper end publikationer.

Den Grafiske Højskoles Uddannelsesråd
v/ Nils Bjervig
Aktiviteterne i Uddannelsesrådet (og i Forskningsrådet) er overgået til en Uddannelses- og
forskningsdag.
Der har ikke i indeværende år været indkaldt til møder.

Forfatterskolens bestyrelse
v/ Johannes Riis
Siden flytningen fra Strandgade til Peder Skrams Gade er Forfatterskolen under Hans Otto Jørgensens ledelse kommet ind i en stabil og rolig gænge, hvilket utvivlsomt vil blive yderligere
befæstet efter ansættelsen af Pia Juul som lærer på skolen.

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
v/ Marianne Alenius
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald ledes af en bestyrelse på otte medlemmer, repræsenterende litterære brancheorganisationer, lokale litterære/kulturelle aktører og lokale offentlige bidragydere.
Derudover er der etableret et repræsentantskab, som skal virke konsultativt, vejledende og
inspirerende for bestyrelsen, dels samlet, dels ved dets enkelte medlemmer. Forlæggerforeningen
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er blandt de nationale og lokale litterære organisationer, foreninger m.v., som er repræsenteret i
repræsentantskabet.
Fra oversættercentret i Hald er der ikke væsentligt nyt at rapportere. Den Litterære Institutions årlige seminar har været refereret i Bogmarkedet. Der gøres et godt stykke arbejde for Oversættelsescentrer, og der arrangeres flere udmærkede litterære arrangementer af anden og ny art.
Det regnes fortsat af betydning, at dette meget tværkulturelle litteraturcenter har en repræsentant fra Forlæggerforeningen. Økonomien hænger fornuftigt sammen, og bestyrelsen gør et
stort arbejde for at finde fondsstøtte til diverse projekter.

Den Gode Historie
v/ Nanna Gyldenkærne
Den Gode Historie er en landsdækkende børne- og ungdomslitteraturfestival, der har sekretariat i
Den danske Boghandlerforening. Forlæggerforeningen deltager i festivalens repræsentantskab.
Den seneste festival under overskriften Den gode historie – på eventyr er afholdt 3.-19. oktober 2005. Festivalen har budt på en lang række lokale arrangementer på skoler og biblioteker, i
boghandler m.m. Fra centralt hold er der bl.a. lavet inspirationskatalog, åbningsarrangement på
Rosenborg Slot, udsendelse af ”Danmarks hemmeligste historie”, der samtidig blev læst op mere
end 500 steder i landet. Desuden blev der i anledning af festivalen udgivet en børnebogsantologi,
Drengen der gik over gevind, som i festivalperioden blev solgt til 29 kr. i boghandlerne.
www.dengodehistorie.dk

Læselyst-kampagnen
v/ Nanna Gyldenkærne
Bag Læselyst-kampagnen står Kulturministeriet, Socialministeriet og Ministeriet for Familie- og
forbrugeranliggender. Forlæggerforeningen er repræsenteret i kampagnens udvalg ”Børn vælger
bøger”.
I 2005 har kampagnen via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne givet økonomisk
støtte til en række lokale læsefremmende projekter.
25. april blev der afholdt en landsdækkende konference for 320 deltagere med fokus på den gode
oplevelse, den gode bog og den gode læser. Desuden har Læselyst i 2005 udgivet tre rapporter
om børns læsning.
I samarbejde med Danmarks Radio, Forlæggerforeningen, Den danske Boghandlerforening,
Bibliotekarforbundet og Danmarks Skolebibliotekarer har Læselyst planlagt og gennemført uddelingen af Orla-prisen 2005. Børnelæserne kunne via Internettet stemme på en række af det
foregående års børnebogsudgivelser, og selve prisoverrækkelsen skete på direkte tv 27. april
2005.
Priserne gik til:
• Kaj & Andrea – Hurra vi skal i skole (bedste billedbog) af Katrine Hauch-Fausbøll og Sussi
Bech
• Sagen om det blodige vampyrtrick (bedste børnebog) af Dennis Jürgensen
• Himmelherren: Drengen med de violette øjne (bedste ungdomsbog) af Kenneth Bøgh Andersen
• Hall of Fame (bedste tegneserie) af Don Rosa, Walt Disney Company
www.laeselyst.nu
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Digital udvikling

Digitalt Forum
v/ Marianne Alenius
Formanden for Digitalt Forums repræsentantskab, Peter Taarnhøj, meddelte i efteråret 2004, at
han planlagde at trække sig ud af arbejdet i Digitalt Forum. Under påvirkning heraf har Digitalt
Forum ført en slumrende tilværelse i 2005, hvor der hverken er blevet afholdt møder eller er blevet opkrævet medlemsgebyr.
Det har været drøftet, om der er behov for denne sektion under Forlæggerforeningen, og det
er indtil videre besluttet at forsøge at genetablere og reaktivere dette foredrags- og diskussionsorgan under en ny formand. Repræsentantskabet er selvsupplerende og forventes i begyndelsen
af 2006 at foretage den nødvendige supplering af repræsentantskabet samt at udpege en ny formand. Som ældste medlem og medstifter af Digitalt Forum i år 2000 har Marianne Alenius på
opfordring fra Peter Taarnhøj meddelt, at hun vil tage initiativ til en sådan genstart.
Digitalt Forum har gennem medlemskontingenter opsparet en mindre formue, som vil kunne
anvendes til formål inden for Digitalt Forums virke, såsom dækning af rejseudgifter for foredragsholdere, beskedne honorarer til foredragsholdere og afholdelse af konferencer eller temadage m.m. Det forventes, at etableringen af Forlæggerforeningens planlagte forlagsportal for digitale udgivelser og en række andre nye tiltag inden for elektronisk publicering med dertil hørende
omlægning af produktions-flow vil medføre et nyt behov for møder i Digitalt Forum.

Teknologirådets arbejdsgruppe om digitale rettigheder i informationssamfundet
v/ Vivi Antonsen Tvedt
I 2003 nedsatte Teknologirådet en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, hvordan potentialet i
udveksling af informationer udnyttes, samtidig med at rettighedshaverne beskyttes og aflønnes i
rimeligt omfang. Vivi Antonsen Tvedt blev udpeget til at repræsentere SFU i arbejdsgruppen.
Udvalget havde sit sidste møde i juni, og rapporten blev offentliggjort i oktober måned. Rapporten har iflg. Teknologirådet til formål er at bidrage til at belyse dilemmaer, udfordringer og muligheder på et område, der har givet, og fortsat vil give, anledning til megen debat, og som savner
stillingtagen. Målgruppen for rapporten er politiske beslutningstagere, offentlige informationsudbydere og rettighedshavere.
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Kursusvirksomhed

Forlæggerforeningens Kursusvirksomhed
v/ Nils Bjervig og Keld Lund Jensen
2005 har været et usædvanligt år for Forlæggerforeningens Kursusvirksomhed. I årets første del
arbejdedes der med at arrangere et seminarlignende kursus om citatret i praksis. Ideen tog udgangspunkt i en af de senere års heftigste debatter om praktisk forlagsjura, nemlig om vilkårene
for forfatteres brug af og citat fra andres værker. Debatten var foranlediget af en biografi om
Henry Kissinger og afslørede stor usikkerhed i skik og brug vedrørende brug af andres værker.
Alle adspurgte potentielle indlægsholdere vurderede, at kurset var en god ide, men at de ikke
selv i stand til at bidrage med indlæg. På den baggrund måtte kursusledelsen opgive at gennemføre arrangementet.
I september var der planlagt et generelt kursus i forlagsjura, men for første gang nogensinde
måtte dette traditionelle kursus på grund af for et beskedent deltagerantal udsættes. Erfaringen
peger dog på, at der til næste år vil være grundlag for et jurakursus.
I december måned forventes gennemført et kursus om narrativ forlagsredaktion. Udgangspunktet er, at de fleste forlagsredaktører sagtens kan genkende en god fortælling, når de møder
en, men mange er dårligere forberedte, når det drejer sig om konstruktivt at rådgive en faglitterær
forfatter, der skal skrive om et kulturhistorisk emne, en biografi eller måske en håndbog, hvor
dele af stoffet skal formidles som fortælling. Journalist og forfatter til bogen Fascinerende Fortælling, Mikkel Hvid, står for undervisningen, og på kurset medvirker endvidere journalisterne
Stéphanie Surrugue og Lea Korsgaard, der har skrevet Det Store Bogtyveri.
På baggrund af årets forløb vil Kursusledelsen drøfte den fremtidige udvikling i Kursusvirksomheden med foreningens bestyrelse.
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Udgiver – og informationsvirksomhed

BogMarkedet
v/ Nils Bjervig
Generelt: 2005 var andet år i bladets 151-årige historie uden Bogfortegnelsen. Det har styrket
BogMarkedet som fagblad/tidsskrift og annoncemedie. Det har også kunnet aflæses af det faktum, at Bogmarkedet oftere end før er blevet brugt af og citeret af den øvrige presse, såvel den
trykte som den elektroniske.
Abonnementer: På trods af en lidt vigende tendens er der gode lyspunkter på dette vitale område. Foreningen Uglevirke finansierer et gratis abonnement til alle elever i bogbranchen, såvel i
boghandelen som på forlag. Tilbuddet gælder alle elever, der har påbegyndt deres uddannelse i
2005.
Bladets læserskare er ved at blive bredere, idet studerende og andre professionelle bogmennesker uden for boghandel og forlag i stigende grad tegner abonnement.
Antallet af udenlandske abonnenter er langt fra faldet så meget som påregnet efter ophør af
Bogfortegnelsen den 1.1. 2004.
Nedgangen i antallet af abonnenter er dog fortsat i 2005. Det var forudset allerede i 2004, da
en række biblioteker, især specialbiblioteker ved uddannelsesinstitutioner, opsagde deres abonnement, og omstruktureringer i såvel boghandler- som forlagsleddet har medført et antal opsigelser af bladet. Denne tendens er dog bremset op med udgangen af 2005.
Det er dog skuffende at konstatere, at en del forlag og boghandler opsiger abonnementer til
deres medarbejdere, især i en tid hvor information til den enkelte synes stadig vigtigere.
Annoncer: Udviklingen i 2005 har været positiv. I 2006 udvides med annoncer på en ny netudgave.
Porto: 2005 er det sidste år med overgangsordning. Fra og med 2006 vil BogMarkedet blive
omdelt som almindeligt storbrev. Det betyder en samlet portostigning på ca. 105.000 kr. Derfor
må der forudses reguleringer af abonnementspriserne i 2006. BogMarkedet er dog i stadig dialog
med såvel PostDanmark som tilskudsmyndigheder for at finde veje til at mindske stigningerne i
portoudgifterne.
Netudgaven af BogMarkedet bliver mere og mere søgt og anvendt. Der er valgt et nyt CMS
(Synkron) for at videreudvikle www.bogmarkedet.dk, så man i 2006 vil se en helt ny udgave.
Den vil indeholde mange nye features, som bladet glæder sig til at præsentere.
Internationalt: BogMarkedet har fortsat det mere formaliserede samarbejde med søsterbladene i
Norge og Sverige, primært med erfaringsudveksling, specielt på det elektroniske område.
Der er et ønske om et større europæisk samarbejde mellem branchebladene, som er ved at
blive undersøgt.
Ved bogmessen i Frankfurt oktober 2005 var bladets ansv. redaktør Nils Bjervig inviteret til
at være ordstyrer ved to seminarer for boghandlere, som i år blev afholdt for første gang, arran-
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geret af EBF/IBF (den europæiske og internationale boghandlerforening) i samarbejde med boghandlerne under Börsenverein des deutschen Buchhandels og Frankfurter Buchmesse.
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Statistik og analyser

Branchestatistik
v/ Michael Haase
Forlæggerforeningens Statistikudvalg har som mål at udbygge og forbedre branchestatistikkerne.
Knap 60 % af Forlæggerforeningens medlemmer har bidraget med tal til statistikkerne, der gælder for 2004; de indberettede data skønnes at stå for 95 % af samtlige medlemmers salg.
Et tilbagevendende problem ved dataindberetningen er, at medlemsforlag, der gennemgår fusioner eller opkøb, får problemer med at indberette data i en tilfredsstillende kvalitet. Dette har også
været tilfældet ved 2004-indberetningen, hvorfor Forlagsstatistikken samt Skolebogsstatistikken
først lå udarbejdet i efteråret 2005.
En Nordisk Bogstatistik har mod forventning ikke kunnet blive publiceret, idet der mellem landene stadig eksisterer forskellige definitionsproblemer i forhold til visse typer data.
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Markedsføring

BG Banks Litterære Rådgivningsforum
v/ Anette Wad
På årets første møde i BG Banks Litterære Rådgivningsforum blev en række væsentlige ændringer i Rådgivningsforums arbejde besluttet.
Gennem hele 2004 steg antallet af ansøgninger til BG Banks Litteraturpulje, så Rådgivningsforum efterhånden ikke havde tid til andet end at behandle ansøgninger. Den mere generelle
drøftelse af sponsoratet samt evaluering af dets elementer var der slet ikke tid til.
Derfor blev det besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg til løbende at behandle ansøgninger til Litteraturpuljen samt at vælge Årstidens Bog.
Arbejdsudvalget består af formanden for BG Banks Litterære Rådgivningsforum samt af en
faglitterær og en skønlitterær sagkyndig. Endvidere deltager en repræsentant fra BG Bank.
BG Banks Litterære Rådgivningsforum modtager information om alle beslutninger om tildeling
af støtte eller afslag, som arbejdsudvalget beslutter, og har således et grundlag for mere principielt at drøfte prioriteringen af Litteraturpuljens midler.
BG Banks Litterære Rådgivningsforum vil fremover afholde 2-3 møder om året, hvor de større
linier i Litteratursponsoratet drøftes. Et af møderne vil være placeret i slutningen af august måned.
Det er det møde, hvor en nedsat jury forelægger en indstilling om nominering af forfattere til
BG Banks Litteraturpris.
I år blev dette møde afholdt den 26. august, hvor det på grundlag af juryens indstilling blev
besluttet at nominere Helle Helle, Janina Katz og Bjarne Reuter til BG Banks Litteraturpris i
2005.
I begyndelsen af 2005 blev det også besluttet som et supplement til Rådgivningsforum ordinære
møder, én gang om året at afholde et større møde, hvor interessenter fra litteraturens verden inviteres til sammen med BG Banks Litterære Rådgivningsforum og BG Bank at drøfte principielle,
aktuelle problemstillinger, som har stor betydning for litteraturens kredsløb.
Det første møde afholdes den 22. og 23. november 2005 på Vallekilde Højskole med omkring 60
deltagere. Årets Tema er Litteraturen og pengene.
I 2005 er sammensætningen af BG Banks Litterære Rådgivningsforum også blevet justeret.
Ved arbejdet gennem 2003 og 2004 har det været følt som en klar mangel, at de væsentlige
interessenter fra undervisningssektoren og fra biblioteksvæsenet ikke har været repræsenteret.
Det blev derfor besluttet at supplere Rådgivningsforum med 3 medlemmer, ét fra Dansklærerforeningens folkeskolesektion, ét fra Dansklærerforeningens gymnasiesektion og ét fra bibliotekssektoren.
De nye medlemmer deltog første gang i Rådgivningsforums møde den 26. august 2005.
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Det væsentligste nye tiltag i BG Banks Litteratursponsorat i 2005 har været ansættelsen af verdens første bankpoet. Som bankpoet er ansat forfatteren Per Helge Sørensen. Han er ansat i perioden fra maj til årets udgang. Formålet med ansættelsen af bankpoeten har først og fremmest
været at få en forfatter, der har fået fuldstændig frie hænder til at færdes i organisationen, lejlighed til at skrive historier fra BG Banks hverdag, som forhåbentlig kan medvirke til at give medarbejderne et nyt og bredere syn på bankens dagligdag.
Første møde i BG Banks Litterære Rådgivningsforum i 2006 er allerede aftalt til onsdag den 18.
januar 2006. Her vil Rådgivningsforum løfte en af sine meget væsentlige opgaver, nemlig at
nedsætte juryen for BG Banks Litteraturpris 2006.

BogForums Messeudvalg
v/ Karsten Blauert
BogForums Messeudvalg består af repræsentanter for forfattere, forlæggere og boghandlere. Fra
Forlæggerforeningen er udpeget Jan H. Schmith og Karsten Blauert.
Ansvarlig for messen i Forum København er Eva Vedel, arrangementsdirektør, og Poul Bjørnholt, ekstern projektleder med ansvar for sceneprogrammet. Intern projektleder for 2005 er Anne
Sommer. Hovedopgaven for udvalget er, sammen med messeledelsen, at tilrettelægge BogForums officielle program.
2004 strakte sig over tre åbningsdage. Besøgstallet var stabilt med knap 27.000 besøgende, og
messen blev endnu engang fulgt op af bred pressedækning fra både trykte og elektroniske medier. Som noget nyt blev Radiohusets koncertsal over for Forum succesfuldt inddraget i bogmessens sceneprogram.
BG Bank var også i 2005 hovedsponsor for BogForum.

BogForums Undervisningsudvalg
v/ Gorm Nielsen
BogForums Undervisningsudvalgs opgave er at styrke og koordinere undervisningsforlagenes
udstillingsaktiviteter på den årlige bogmesse i Forum og fungere som rådgivningsorgan og kontaktorgan mellem udstillere og Forum.
Udvalget er sammensat af en repræsentant fra Sektionen for Undervisningsforlag (mod fire indtil
foråret 2005), en repræsentant fra BFU samt repræsentanter for Forum.
Der har været afholdt et evalueringsmøde efter udstillingen i 2004. Her blev det besluttet at sceneaktiviteterne og SkoleBogForums katalog skulle styrkes med pædagogiske artikler der skulle
underbygge sceneaktiviteterne.
Yderligere er der afholdt et møde i foråret 2005. På dette møde blev alle tre opgaver fordelt, og
der vedtoges en plan for udvidelse af aktiviteterne. Imidlertid besluttede tre af de forlag, som
havde repræsentanter i udvalget, ikke at deltage i dette års SkoleBogForum. Resultatet blev, at
BogForums Undervisningsudvalg ikke kunne fortsætte, og de store tiltag over for undervisningsforlagenes udstillingsaktiviteter måtte indstilles.
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Der bliver dog også i år et gæstearrangement med et stort antal indbudte gæster, og den foreløbige interesse er stor. Rabatbilletter til lærere tilbydes til de samme medier som sidste år.

Verdens Bogdag
v/ Charlotte Jørgensen
Da Verdens Bogdag den 23. april i 2005 faldt på lørdagen i St. Bededagsferien, og man derfor på
selve dagen kunne forvente en mere beskeden publikumstilstrømning end ellers, havde den danske komite valgt at give dette års arrangement en anden form og samtidig sprede aktiviteterne ud
over et par dage.
Første aktivitet var uddelingen af Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen legat torsdag den
21. april. Fredag den 22. april åbnede forlagsdirektør Morten Hesseldahl bogfestivalen på Christianshavn. Frem til søndag eftermiddag præsenterede en lang række danske forfattere deres aktuelle udgivelser for et interesseret publikum. På Chester Bogcafe, Christianshavns Bibliotek og
Carls & Frederiks bastioner blev der som del af festivalen også afholdt litterære arrangementer.
Vagn Steen stod for et internetarrangement på Frederiksberg Bibliotek, og på adskillige biblioteker i provinsen blev Verdens Bogdag markeret med forfatteraftener.
Verdens Bogdag-plakat 2005 var resultatet af en konkurrence på Den grafiske Højskole.
Førstepræmien gik i år til Michael Schlenzig.
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Internationale relationer

International Publishers Association, IPA
v/ Ib Tune Olsen
Foreningens repræsentanter i IPA er Erik C. Lindgren, Michael Haase og Ib Tune Olsen.
Under Frankfurt Bogmessen holdt IPA sin årlige generalforsamling i 2005 med aflæggelse
af rapporter fra IPA’s mange udvalg og arbejdsgrupper, regnskab for 2004 og fremlæggelse af
budget for 2006 samt behandling af forslag til vedtægtsændringer.
IPA afholdt også et offentligt møde, hvis titel var: ”Google and Beyond: Who will digitise
our books?” Erik C. Lindgren deltog i IPA’s møder under Frankfurt Bogmessen.
På Forlæggerforeningens website (medlemsdelen) findes IPAs fyldige aktivitetsrapporter, der
udsendes omkring hver anden måned.

Federation of European Publishers, FEP
v/ Ib Tune Olsen
Foreningens medlemmer i FEP er Erik C. Lindgren og Ib Tune Olsen.
Præsident for FEP er Dr. J. Arne Bach fra Tyskland. Vicepræsident er Jonas Modig fra Sverige.
Erik C. Lindgren, Ib Tune Olsen og Christine Bødtcher-Hansen har deltaget i FEP’s generalforsamling og tilknyttede møder i Barcelona den 27. maj 2005 og Bruxelles den 25. november
2005.
Ib Tune Olsen har deltaget i de ordinære møder i Copyright Committee, Executive Committee samt Information Sharing on Publishing den 10.11. marts 2005 i Bruxelles.
Erik C. Lindgren har desuden deltaget i det offentlige møde, som FEP arrangerede under
Frankfurt Bogmessen i oktober, hvor EU-kommissær Jan Figel talte om ”EU Cultural Policies
and Publishing”.
De gennemgående emner på FEP-møderne har været problemstillinger i relation til de digitale udfordringer, problemstillinger vedr. bevarelse af fastprissystemer, branchestatistik, indsats
mod piratkopiering. Desuden har forlæggerforeningernes forhold til Reproduction Rights Organizations (i Danmark Copy-Dan) også været til drøftelse.
På Forlæggerforeningens website (medlemsdelen) findes FEP’s ugentlige nyhedsbreve.

Nordisk Forlæggerråd
v/ Ib Tune Olsen
Nordisk Forlæggerråds formål er at fremme samarbejdet mellem forlæggere i de nordiske lande.
Danmark er i Rådet repræsenteret af tre personer, nemlig Forlæggerforeningens formand og
næstformand samt en repræsentant for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S.
I 2005 var Finland vært for Nordisk Forlæggerråds møde, som holdes på skift i de nordiske
lande.
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På mødet i Helsingfors drøftedes især problemer med ulovlig kopiering af bøger, kontraktforholdene mellem forlag og autorer herunder de digitale formaters placering, de seneste ændringer af ophavsretsloven i de enkelte nordiske lande og indsatsen for at opnå eller fastholde lav
eller slet ingen moms på bøger.
Norge vil stå for mødet i Nordisk Forlæggerråd i 2006.
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Legater

Jubilæumslegatet
Forlæggerforeningens Jubilæumslegat blev i 1996 sammenlagt med E.F.W. Bierbergs Mindelegat og Norsk Bokhandels Rejse- og Rekreationsfond af 7. maj 1946.
Legatet ydes til dygtige, yngre forlagsmedhjælpere, som skal have virket i faget i mindst 2
år, og som er ansat i forlag, der er medlem af Forlæggerforeningen.
Legatbestyrelsen består af Erik Lindgren (formand), Stig Andersen, Ole A. Busck og Ib Tune
Olsen.
Den 16. december 2004 uddeltes 3 legatportioner på hver 8.000 kr. til hhv. Søren Sattrup,
Politikens Forlag, Heidi Mikkelsen, GB-Forlagene, Lotte Bruhn Petersen, Lindhardt og Ringhof.
Legaterne ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter i studieøjemed.

Foreningen Uglevirke
v/ Michael Haase
Foreningen Uglevirkes formål er at yde kontant støtte til forlæggere, boghandlere og disses medarbejdere. Støtte kan også ydes til efterlevende ægtefæller. Der kan ikke ydes støtte til erhvervsmæssige formål.
Efter Forlæggerforeningens vedtægt § 35 er ethvert forlagsmedlem forpligtet til at være
medlem af Foreningen Uglevirke.
Forlæggerforeningens medlemmer af Uglevirkes bestyrelse er: Erik C. Lindgren, Michael
Haase og Peter Hartmann.
Årsregnskabet for 2004 gav et overskud på 225.000 kr.
Egenkapitalen pr. 31.12.2004 er 4.961.000 kr.
Der er i 2004 uddelt 265.000 kr. til sociale formål og 58.000 i form af uddannelseslegater.
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Statistik 2005

Optagelser af nye forlag i 2005
GeGe Forlag
Forlaget Hovedland A/S
Bogans Forlag Aps
Føroya Skúlabókagrunnur
Erhvervsskolernes Forlag

Udmeldte forlag pr. 31.12.2005
Forfatterforlaget Attika
Holkenfeldt3
L&R Uddannelse A/S
Medicinsk Forlag Aps
NewTechPublishing
Atuakkiorfik Det Grønlandske Forlag
Foreningens medlemstal er pr. januar 2006 i alt 51 forlag
+ 3 associerede forlag

Nye personlige medlemmer i 2005
Forlagschef Ulrik Hvilshøj, G.E.C. Gads Forlag A/S
Direktør Grethe Neergaard Grønkjær, GeGe Forlag
Forlagschef Maria Krabbe Hammershøy, JP/Politikens Forlagshus A/S
Forlagschef Lis Maaløe, Academica, Gyldendal Akademisk
Forlagsboghandler Steen Piper, Forlaget Hovedland A/S og Bogans Forlag Aps
Forlagschef Helena Dam á Neystabø, Føroya Skúlabókagrunnur
Administrerende direktør Per Skovgaard Andersen
Forlagsdirektør Jørn Egvang, Erhvervsskolernes Forlag
Forlagschef Henrik Larsen, Erhvervsskolernes Forlag
Regnskabschef John Halvorsen, Erhvervsskolernes Forlag

Udmeldte personlige medlemmer i 2005
Forlagschef Peter Hartmann, G.E.C. Gads Forlag A/S
Salg og marketing Taimi Grønborg, Arkitektens Forlag
Forlagsleder Flemming Madsen Poulsen, Forfatterforlaget Attika
Forlagsboghandler Kay Holkenfeldt, Holkenfeldt3
Direktør Anni Lindeløv, Medicinsk Forlag Aps
Direktør Peter Taarnhøj, NewTechPublishing
Direktør Hanne Tommerup, NewTechPublishing
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Foreningen har primo 2006:
95 personlige medlemmer
og 3 æresmedlemmer
Foreningens æresmedlemmer er:
Jarl Borgen
Kurt Fromberg og
Otto B. Lindhardt
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Boghandlere i 2005
Nyetablerede i år 2005: 22
Antallet fordeler sig med
og

15 i provinsen
7 i København

Overtagelser i 2005: 21
Antallet fordeler sig med
og

2 i København
19 i Provinsen

Totalt nedlagte boglader i år 2005: 21
Antallet fordeler sig med
18 i provinsen
og
3 i København
Samlet antal boglader primo november 2005: 443
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Fortegnelse over medlemsforlag og personlige medlemmer pr. 1. januar
2006

Aarhus Universitetsforlag, Langelandsgade 177, 8200 Århus N
Direktør Claes Hvidbak
Alrune A/S, Søndergade 31, 5620 Glamsbjerg
Direktør Sven Gorm Nielsen
Arkitektens Forlag, Overgade oven Vandet 10, 1. sal, 1415 København K
Direktør Kim Dirckinck-Holmfeld
Aschehoug Dansk Forlag A/S, Vognmagergade 11, 1148 København K
Adm. direktør Anette Wad
bogklubdirektør Svend Hansen,
adm. direktør Ebbe Dam Nielsen,
marketing-/souschef Vibeke Haiberg
Audioteket A/S, Døckerlundsvej 33, 5000 Odense C
Redaktionschef Jens Røssel
AV Forlaget Den Grimme Ælling, Planteskolevej 1, 5250 Odense
Direktør Michael Lundsgaard
Bogans Forlag ApS, Elsdyrvej 4, 8270 Højbjerg
Forlagsboghandler Steen Piper
Bogfabrikken Fakta ApS, Jacob Dannefærds Vej 6 B, 1973 Frederiksberg C
Direktør Kurt Dahlgaard
Bonniers Bogklubber A/S, Pilestræde 52, 1112 København K
Direktør Liselotte Nelson
Borgens Forlag A/S, Valbygaardsvej 33, Postboks 424, 2500 Valby
Adm. direktør Niels Borgen,
direktør Helle Borgen
Børsens Forlag A/S, Pilestræde 52, Postboks 54, 1102 København K
Direktør Lise Nestelsø
Christian Ejlers’ Forlag ApS, Sølvgade 38, opg.3, 1307 København K
Forlagsdirektør Christian Ejlers,
forlagsredaktør Elisabeth Jensen
DA Forlag, Vester Voldgade 113, 1552 København V
Forlagsleder Søren Meldorf Hansen
Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, Lindevangs Allé 10, 2000 Frederiksberg
Sekretariatschef Pia Sletbjerg Skov,
forlagsredaktør Lis Elong
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, Tuborgvej 164, 2400 København NV
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Forlagschef Lise Jeremiassen
Dansk BiblioteksCenter as, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup
Adm. direktør Mogens Brabrand Jensen,
direktør Carsten H. Andersen
Dansk Psykologisk Forlag A/S, Kongevejen 155, 2830 Virum
Adm. direktør Henrik Skovdahl,
redaktionschef Lone Berg Jensen
Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C
Direktør Kjeld Rasmussen
DBB Acces, Teglværksgade 37, 2100 København Ø
Direktør Elsebeth Tank
DBC medier as, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup
Adm. direktør Mogens Brabrand Jensen,
direktør Heddi Mortensen,
lydbogsredaktør Anna-Katrine Hansen
Det Danske Bibelselskabs Forlag og Det kongelige Vajsenhus’ Forlag, Frederiksborggade 50, 1360 Kbh. K
Generalsekretær Tine Lindhardt,
forlagschef Peter Birch
EDITIO Forlag, Sortegaard, Postboks 6, 3730 Nexø
Forlægger Irene Erik V. Krustrup,
adm. direktør Erik V. Krustrup
Erhvervsskolernes Forlag, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Adm. direktør Per Skovgaard Andersen
forlagsdirektør Jørn Egvang,
forlagschef Henrik Larsen,
regnskabschef John Halvorsen
FADL’s Forlag a/s, Blegdamsvej 30, 2200 København N
Direktør Jan Frejlev
Forlaget Carlsen A/S, Pilestræde 52, 1112 København K
Forlagschef Jens Trasborg
Forlaget Flachs ApS, Øverødvej 98, 2840 Holte
Direktør Anette Hellemann Flachs,
forlægger Allan Flachs
Forlaget Gonge, Gåseagervej 12 C, 8250 Egå
Forlagsdirektør Esben Lildholdt Esbensen
Forlaget Hovedland A/S, Elsdyrvej 4, 8270 Højbjerg
Forlagsboghandler Steen Piper
Forlaget Klingbjerg I/S, Torvet 5, 6100 Haderslev
Forlagsdirektør Thomas Klemann
Forlaget Multivers ApS, Værnedamsvej 3B, 1819 Frederiksberg C
Forlægger Henrik Borberg
Forlaget Per Kofod ApS, Strandgade 32A, 3000 Helsingør
Forlagsboghandler Per Kofod
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Forlaget Spring, Taffelbays Allé 7, 2900 Hellerup
Direktør Michael Kamp
Forlaget Tegl, Lille Strandstræde 20C, 1254 København K
Forlagskonsulent Maj-Britt Lempel
Forlag Malling Beck A/S, Læhegnet 71, 2620 Albertslund
Forlagsdirektør Lars Tindholdt,
information- og souchef Jørgen Schiermacher
Formula A/S, Måløvbakken, Postboks 111, 2760 Måløv
G.E.C. Gads Forlag A/S, Klosterstræde 9, 1157 København K
Adm. direktør Bjarne Ponikowski,
forlagschef Ulrik Hvilshøj
GB-forlagene A/S, Købmagergade 62, 4.sal, Postboks 2212, 1018 København K
Adm. direktør Erik C. Lindgren,
forlagsdirektør Torben Madsen,
forlagschef Jacob Malling Lambert
GeGe Forlag, Dybbølgade 9, 8000 Århus C
Direktør Grethe Neergaard Grønkjær
Gyldendal Akademisk A/S, Sjæleboderne 2, 3. sal, 1122 København K
Adm. direktør Peter Mollerup,
forlagschef Finn Andersen,
forlagschef Hanne Salomonsen,
forlagschef Lis Maaløe
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1001 København K
Adm. direktør Stig Andersen,
direktør Per Hedeman,
direktør Johannes Riis,
direktør Mathias Bruun,
marketingchef Tine Smedegaard Andersen,
advokat Elisabeth Fogtdal,
bogklubdirektør Tine Weppler
JP/Politikens Forlagshus A/S, Vestergade 26, 1456 København K
Adm. direktør Karsten Blauert,
direktør Lene Juul
økonomichef Lars Ypkendanz
forlagschef Jesper Groftved,
forlagschef Jens Skibsted,
forlagschef Kirsten Skaarup,
forlagschef Maria Krabbe Hammershøy
Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S, Lyngbyvej 17, 2100 København Ø
Forlagsdirektør Rolf Tvedt,
redaktionschef Vivi Antonsen Tvedt,
redaktionschef Wilfried Roloff
Lindhardt og Ringhof • Forlag A/S (Bonnier Forlagene), Pilestræde 52, 1112 København K
Adm. dir. Morten Hesseldahl,
litterær direktør Hans Henrik Schwab
Museum Tusculanums Forlag, Njalsgade 94, 2300 København S
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Forlagsdirektør Marianne Alenius
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, Landemærket 11, 5.sal, 1119 København K
Forlagsdirektør Ole A. Busck,
direktør Jesper Toft Fensvig
forlagsleder Joakim Werner
P. Haase & Søns Forlag A/S, Løvstræde 8, 1152 København K
Adm. direktør Michael Haase
Polyteknisk Forlag, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby
Forlagsredaktør Lotte Lønver
Rhodos, Internationalt Forlag for Videnskab og Kunst A/S, Holtegaard, Hørsholmvej 17, 3050 Humlebæk
Forlægger Ruben Blædel,
redaktør Gertrud Jensen
Systime A/S, Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C
Direktør Poul Henrik Mikkelsen
Wiboltts Forlag ApS, Kronprinsessegade 36, 1306 København K
Forlægger Louise Wiboltt
Wisby & Wilkens, Vesterled 45, 8300 Odder
Direktør Jacob Wisby

Associerede medlemmer:
Forlaget Atuagkat ApS, Postboks 216, 3900 Nuuk
Boghandler Inger Marie Hauge
Føroya Skúlabókagrunnur, Lützenstrøð 4, Fo-100 Törshavn, Færøerne
Forlagschef Helena Dam á Neystabø
Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag, Postboks 1610, 3900 Nuuk
Forlagschef Ebbe Mortensen
Æresmedlemmer:
Forlagsboghandler Jarl Borgen
Direktør Kurt Fromberg
Forlægger Otto B. Lindhardt

Forlæggerforeningens repræsentanter i udvalg m.v. som ikke er personlige medlemmer:
Jan H. Schmidt
Salgschef, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S
Nils Bjervig
Ansvarshavende chefredaktør, Bogmarkedet
Keld Lund Jensen
Kursusleder, Forlæggerforeningens Kursusvirksomhed
Michael Bach-Marklund
Direktør, Lindhardt og Ringhof • Forlag A/S
Nanna Gyldenkærne
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Redaktør, GB-Forlagene A/S
Charlotte Jørgensen
Redaktionschef, Aschehoug Dansk Forlag A/S
Palle Mogensen
Adm. direktør, Nordisk Bog Center A/S
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Forlæggerforeningens overordnede organer
Plenarforsamlingen
Der har i 2005 været holdt 3 plenarmøder inkl. årsmødet.

Bestyrelsen pr. 1. januar 2006
Bestyrelsens medlemmer
Peter Mollerup (formand)
Michael Haase (næstformand)
Marianne Alenius, Tine Smedegaard Andersen, Anette Wad, Morten Hesseldahl og Karsten
Blauert.
Der har i 2005 været afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Forlæggerforeningens juridiske sekretær, direktør og juridisk konsulent
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Forlæggerforeningen
BUDGET FOR 2005, SKØNNET RESULTAT 2005 OG BUDGET FOR 2006

Budget
2005
1.000 kr.
3.590
500
0
0
0
4.090

Skønnet
resultat
2005
1.000 kr.
3.672
1.100
43
0
0
4.815

Budget
2006
1.000 kr.
3.600
875
0
0
0
4.475

1.920
529
1.202
176
410

1.840
571
1.015
161
488

1.950
595
1.064
161
650

50
4.287

33
4.108

133
4.553

Resultat før finansielle poster .......................................................

-197

707

- 78

Finansielle indtægter ........................................................................

135

120

110

RESULTAT FØR SKAT...............................................................

-62

827

32

INDTÆGTER
Kontingenter
Foreningstræk fra Copy-Dan, Tekst & Node
Copy-Dan, AVU-kopier...................................................................
Bogmarkedet ....................................................................................
Katalogsamarbejdet..........................................................................
Indtægter i alt .................................................................................
UDGIFTER
Gager m.v.........................................................................................
Sekretariatets drift ............................................................................
Faste udgifter i øvrigt .......................................................................
Tilskud og bidrag .............................................................................
Særlige udgifter................................................................................
Dispositionspulje til aktiviteter efter konkrete
beslutninger i bestyrelsen.................................................................
Udgifter i alt....................................................................................

SEKRETARIATETS DRIFT
Husleje, varme og elforbrug.........................................................
Huslejerefusion FUI .....................................................................
Rengøring.....................................................................................
Rengøringsrefusion ......................................................................
Teleafgifter...................................................................................
Porto .............................................................................................
Forsikringer ..................................................................................
Blade og bøger mv. ......................................................................
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Budget
2005
1.000 kr.
157
-40
32
-7
35
20
20
20

Skønnet
resultat
2005
1.000 kr.
150
-26
30
-6
30
12
31
18

Budget
2006
1.000 kr.
150
32
30
15
33
20

Kontingenter og abonnementer ....................................................
Revision og regnskabsassistance..................................................
Bogføringsassistance....................................................................
EDB-udgifter (herunder drift af Website)....................................
Kopiering incl. vederlag til Copy-Dan.........................................
Kontorartikler og tryksager ..........................................................
Salg af tryksager...........................................................................
Vedligeholdelse af lokaler mv. incl. indkøb af inventar
Personaleudgifter, kurser mv. ......................................................
Diverse udgifter............................................................................
Afskrivninger på driftsmidler.......................................................

35
115
20
30
35
40
10
30
5
10

30
115
20
60
35
40
-1
15
20
5
6

30
115
20
50
35
40
10
30
5
6

FORLÆGGERFORENINGENS KURSUSVIRKSOMHED
Refusion, gager ............................................................................
Refusion porto, kontorartikler mv................................................
I alt...............................................................................................

-30
-8
529

-10
-3
571

- 20
-6
595

FASTE UDGIFTER I ØVRIGT
Bogbranchens Fællesråd:
Generelle juridiske sekretæropgaver............................................
Fastprisdispensationen og Samhandelsregler...............................
Bogbranchens Fællesråd i alt .......................................................
Advokatudgifter vedr. ophavsret..................................................
Juridisk sekretær ..........................................................................
Møder i udlandet, herunder FEP og IPA......................................
Nordisk Forlæggerråd ..................................................................
Stand Frankfurter Buchmesse ......................................................
Rejse- og mødeudgifter indland ...................................................
Forlagsstatistik .............................................................................
Regnskabsundersøgelse ...............................................................
Kvartalsstatistik............................................................................
Forbrugerundersøgelser ...............................................................
Årsmøde, plenarmøde og andre møder ........................................
Gaver ............................................................................................
Formandens repræsentationsudgifter ...........................................
I alt...............................................................................................

25
100
125
500
200
60
30
2
10
45
30
30
30
100
35
5
1.202

25
100
125
350
206
35
12
2
3
53
30
32
30
100
35
2
1.015

50
50
100
400
210
40
20
2
5
50
30
32
30
100
35
10
1.064

TILSKUD OG BIDRAG
Uglevirke......................................................................................
Kontingent til IPA ........................................................................
Kontingent til FEP .......................................................................
Forening for ophavsretlig Forum .................................................
Forlæggerforeningens Jubilæumslegat ........................................
PEN’s Støttekreds, Forening for Boghaandværk
I alt...............................................................................................

20
72
65
4
9
6
176

5
72
65
4
9
6
161

5
72
65
4
9
6
161

SÆRLIGE UDGIFTEr
Rådighedsbeløb for sektion for Undervisningsmidler .................

125

125

125

41

Ekstraordinære advokatudgifter ved samhandelsregler/fastprisdispensationen........................................................
Andre honorarer (incl. juridisk bistand).......................................
Hensat til tab på debitorer ............................................................
Indsats mod ulovlig kopiering......................................................
Konsulenthonorar vedr. evt. reduktion af momssats på bøger
UDGIFTER VED FLYTNING TIL ANDRE LOKALER
Istandsættelse af fraflyttede lokaler .............................................
Flytning af inventar mv................................................................
Supplerende inventar....................................................................
Istandsættelse af nye lokaler ........................................................
Husleje i en del af opsigelsesperioden for
Kompagnistræde 18 .....................................................................
Frederiksbjerg kopicenter, refunderet udlæg ...............................
Indtægtsføring af hensættelse vedr. fraflytning af lejemål i 2000
I alt...............................................................................................
DISPOSITIONSPULJE TIL AKTIVITETER EFTER
KONKRETE BESLUTNINGER I BESTYRELSEN
World Book Day ..........................................................................
Bidrag til IPA’s rejsefond ............................................................
Pulje i øvrigt.................................................................................
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200
25
10
-

50
25
0
110
150

200
25
0
300

80
35
10
-

74
26
34
65

-

50
-125
410

50
-96
-125
488

650

25
25
50

25
8
0
33

25
8
100
133

