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Bestyrelsens beretning 
for året 2008 

De senere års store interesse for skønlitterære bøger er fortsat i 2008. Antallet af solgte 
bøger er moderat stigende, og omsætningen stiger endnu mere.� 

Bøgerne sælges ikke ad samme kanaler som tidligere. Bogklubbernes andel af salget har 
været faldende over de senere år, og 2008 er ingen undtagelse. Sandsynligvis hænger det 
sammen med, at der efterhånden er helt fri prissætning på bøger, og forbrugerne oplever 
derfor ikke samme besparelse ved at købe gennem bogklub som tidligere.

Bøger sælges i stigende omfang gennem supermarkeder og kiosker, men boghandlen er 
dog stadig langt den største afsætningsvej for bøger til forbrugerne.

Skønlitteraturen er den del af forlagenes omsætning, der er mest synlig for offentlighe-
den, men lige så vigtige for forlagene er faglitteraturen og skole- og lærebøgerne. Salget 
af disse kategorier af bøger viser ikke lige så opmuntrende en udvikling. For skolebøger 
hænger salget nært sammen med udviklingen i offentlige bevillinger. På andre områder 
påvirkes salget også af, at informationssøgning på internettet kan være et alternativ til 
bogkøb.

Kopiering af bøger forekommer i vidt omfang på skole- og lærebogsområdet. En vis ko-
piering er lovlig og honoreres via kopiafgifter, som administreres af Copydan. Men ko-
piering i strid med forfatterens ophavsret forekommer også. Den kopiering skal bekæm-
pes, og samtidig er det vigtigt at gøre offentligheden og de politiske beslutningstagere 
opmærksomme på, at ophavsretten er en vigtig forudsætning for, at forfattere og udgivere 
kan fortsætte deres virksomhed på et sundt grundlag.

I foråret 2008 drøftede Forlæggerforeningens bestyrelse på et seminar sine indsatsområ-
der og prioriteringer, som derefter blev fremlagt for foreningens Plenarforsamling.

Oplysningerne er baseret på oplysninger fra de tre første kvartaler af 2008. 
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Forsvar for ophavsretten

Den retlige beskyttelse af det arbejde, der udføres af udgivere og forfattere, er en for-
udsætning for indtægtsgrundlaget for branchen. Uden ophavsret er det svært at se en 
bæredygtig kulturel udvikling og mangfoldighed. Derfor er det velbegrundet, at Forlæg-
gerforeningen prioriterer indsatsen på dette område meget højt. 

Forlæggerforeningens grundsynspunkt er, at forlagsvirksomhed skal foregå på almindeligt 
eneretsgrundlag og ikke med kollektiv forvaltning, så længe der er aktuelle eller kom-
mende forretningsmuligheder for forlagene. 
 Overfører man områder fra et privat kommercielt grundlag til kollektive forvaltnings-
selskaber, vil det indebære, at det økonomiske incitament og den forretningsmæssige 
dynamik går tabt. Det er hos forlagene, at forretningsudviklingen sker, i partnerskabet 
mellem forlag, forfatter og kunder. Forvaltningsselskaberne kan kun forvalte, hvad andre 
har skabt og udgivet. Overdragelse af kompetence til kollektive forvaltningsselskaber bør 
således begrænses til de tilfælde, hvor egentlig primær forretningsdrift ikke er praktisk 
mulig. I den forbindelse skal der ikke alene ses på den aktuelle situation, men i lige så høj 
grad på udsigterne til, at forlagene på et tidspunkt vil kunne drive forretning på et givet 
område. I modsat fald er der risiko for en trinvis udhuling af forlagsretten. 

Forlagsretten er under konstant og stigende pres fra kræfter, der vil søge at trække i den 
modsatte retning. Disse kan have meget forskellig karakter og arbejde ud fra mange for-
skelligartede interesser. Det kan være undervisningsinstitutioner, biblioteker, kollektive 
forvaltningsselskaber, ministerier, slutbrugere, forfattere, osv. Kernen er imidlertid, at de 
i en række situationer vil forfølge et mål om at indskrænke forlagsretten. Derfor er det 
nødvendigt, at forlagene i branchefællesskabet vedholdende argumenterer for eneretten i 
alle relevante fora, og at forlagene fortsat udbygger den forretningsmæssige udvikling af 
det digitale område, så de kan vise, hvad forlagene kan levere på det digitale område. 
 Forlæggerforeningens arbejde med ophavsret fordeler sig dels på konkrete sager om 
krænkelse af medlemmernes ophavsretsbeskyttede værker, dels på en politisk indsats sam-
men med andre rettighedsorganisationer for at forbedre håndhævelsen af ophavsretten 
nationalt og internationalt. 
 Forlæggerforeningens Sektion for Undervisningsforlag (SFU) foretager løbende kon-
trolbesøg i kopicentre. I 2008 førte et sådant besøg til, at politiet foretog ransagning og 
beslaglagde ulovlige materialer. Også på internettet foretages løbende overvågning (se 
mere i SFU’s beretning nedenfor).

Piratkopiering på internettet går for forlagenes vedkommende særligt ud over lydbøger, 
ordbøger og leksika. Forlæggerforeningen kontakter de berørte forlag, når overvågnin-
gen tyder på ulovlig kopiering. I februar 2008 blev Tele2 pålagt at lukke for kundernes 
adgang til PirateBay, hvor både musik og forlagsproducerede materialer var genstand for 
ulovlig fildeling.

Desværre foregår ophavsretlige krænkelser på internettet hele tiden på nye måder, og bl.a. 
derfor er håndhævelse af ophavsretten på internettet en særlig udfordring. I marts 2008 
anbefalede en tværministeriel arbejdsgruppe om en styrket indsats mod piratkopiering, at 
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Kulturministeriet indkalder til en møderække, der skal se på de tekniske muligheder for 
at håndhæve ophavsretten på internettet og følge udviklingen i Sverige, Frankrig og øv-
rige EU. Forlæggerforeningen deltager i møderækken, som fortsætter i 2009. 

Forlæggerforeningen mener, at internetudbyderne bør medvirke til en løsning på proble-
met med piratkopiering på nettet. Ejeren af en forbindelse bør som minimum orienteres 
om det, hvis forbindelsen bliver anvendt til ulovligheder. Derfor er det nødvendigt, at der 
etableres et konstruktivt samarbejde med internetudbyderne om dette. 
 Forlæggerforeningen samarbejder med de øvrige rettighedshaverorganisationer i Dan-
mark om indsatsen for at beskytte rettighedshaverne mod det tyveri, som ulovlig kopie-
ring i realiteten er. Organisationerne har bl.a. i fællesskab opfordret kulturministeren til 
at sikre, at Danmark går i spidsen for at sikre nødvendige og tilstrækkelige internationale 
regler om bekæmpelse af piratkopiering. Forlæggerforeningens formand deltog i august 
2008 desuden i en fælles kommentar mod fildeling i Berlingske Tidende.

EU Kommissionen udsendte i september en grønbog om ophavsret i videnøkonomien. 
Grønbogen debatterer ophavsrettens rolle i videnøkonomien, særligt i relation til formid-
ling af viden relevant for forskning, videnskab og uddannelse i et online-miljø. Grønbo-
gen retter et særligt fokus på undtagelser, som vedrører biblioteker og arkiver, herunder 
mulighederne for digitalisering og tilgængeliggørelse samt undtagelser vedrørende foræl-
dreløse værker, handicappede og formidling af værker med henblik på undervisning og 
forskning.

Forlæggerforeningen har udtalt sig om Grønbogen gennem vores europæiske organi-
sation, Federation of European Publishers, og i foreningens eget høringssvar til Kultur-
ministeriet. Foreningen har understreget, at de lovgivningsmæssige rammer skal støtte 
kreativitet samt muliggøre opbygningen af nye markeder. En udvidelse af undtagelserne 
til eneretten vil udhule rettigheders kommercielle værdi, og investeringslysten og risiko-
villigheden vil tilsvarende dale.
 Forlæggerforeningen lægger vægt på, at det synliggøres, at undtagelser fra ophavsretten 
ikke er vejen frem for en udnyttelse af digitale muligheder. Tvært imod arbejder forlag 
i både Danmark og udlandet på at lave attraktive digitale udgivelser og at berige andre 
udgivelser med it.
 Forlæggerforeningen har i 2008 igangsat en undersøgelse af medlemsforlagenes digitale 
udgivelser med henblik på at kunne vise, hvilke initiativer der virker på eneretsgrundlag.

I foråret opdateredes Forlæggerforeningens politik på det ophavsretlige område ved be-
slutning i plenarforsamlingen i maj 2008. 

Bøger på dansk til alle 

Forlæggerforeningen arbejder for, at børn læser bøger. Foreningen hilser Kulturministe-
riets læselystkampagner og bogstart-program særdeles velkomne. Bogstart-programmet 
indebærer efter engelsk forbillede, at der gives bogpakker til børn i alderen 0-6 år. Bog-
start-programmet er målrettet familier med svage traditioner for læsning i hjemmet.
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På de videregående uddannelser og i forskningen er bøger på dansk ingen 
selvfølge. Der undervises i vidt omfang ud fra lærebøger på fremmedsprog, især 
engelsk. I april 2008 offentliggjorde Kulturministeriet sprogudvalgets rapport 
”Sprog til tiden”, som beskriver problemstillingerne og medtager bogbran-
chens synspunkter, som blev præsenteret for udvalget af en delegation fra For-
læggerforeningens Sektion for Undervisningsforlag (SFU). Kulturministeriet 
afholdt i oktober 2008 som opfølgning på rapporten en konference om sprog, 
hvor SFU var repræsenteret (se nærmere SFU’s årsberetning nedenfor).

Forlæggerforeningen har over for Kulturministeriet anbefalet, at alle uddannel-
ser skal forpligte sig til at fastholde og udvikle dansk både som undervisnings-
sprog, videnskabssprog og formidlingssprog.

Det er vigtigt, at de, der har taget en uddannelse, kan redegøre for deres viden 
på dansk. Hvilket sprog, der undervises på, har desuden stor betydning for 
læringen. Derfor er det vigtigt, at dansk fastholdes og udvikles på alle uddan-
nelser.  
 
På det videnskabelige område er det afgørende vigtigt, at det er meriterende at 
skrive danske lærebøger. Rating og akkreditering af danske lærebogsforlag skal 
fremme publicering af dansk videnskab på danske forlag. Forlæggerforeningen 
anbefaler, at der etableres vilkår og tilskud, som kan understøtte udviklingen og 
udgivelsen af litteratur til ”små” uddannelser og fagområder.

Bogen på markedet

Momsen på bøger er i Danmark 25 %. Den såkaldte enhedsmoms behandler 
bøger lige med andre varer, hvor man i sammenlignelige lande har valgt at 
have en lavere momssats på bøger. Forlæggerforeningens bestyrelse følger med 
interesse overvejelserne om at indføre differentieret moms i Danmark. Såfremt 
differentiering indføres, bør bøger inkluderes. En sænket bogmoms vil være 
med til at sikre variation af danske bøger og vil kunne styrke hele bogbran-
chen.

Forlæggerforeningen arbejder for, at der skal være lige konkurrencevilkår. SFU 
har opnået et samarbejde med Undervisningsministeriet, hvor man bl.a. kan 
drøfte spørgsmålet om statsligt producerede undervisningsmidler (se nærmere 
SFU’s beretning nedenfor). Forlagene udsættes for konkurrence fra udgiver-
virksomhed drevet af staten eller statsejede virksomheder, f.eks. DR og TV2. 
I 2007 indgav Forlæggerforeningen klage over TV2’s drift af forlag, der efter 
foreningens vurdering udsatte forlagene for ulige konkurrence. I maj 2008 
meddelte Konkurrencestyrelsen imidlertid, at den ikke nærmere ville under-
søge, om TV2 Forlag udviste konkurrenceforvridende virksomhed med afsæt i 
sin stilling på markedet. 
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Forlagene har et stort ansvar for selv at profilere bogen som medie. Forlæggerforeningen 
har gennem et par år arbejdet på at lancere en egentlig bogfest under overskriften Årets 
Bog 20�0.

Sammen med Boghandlerforeningen har Forlæggerforeningens bestyrelse afsat midler 
til at undersøge muligheden for at etablere en årlig tilbagevendende Boguge i Danmark 
efter hollandsk model.

Det er livsnødvendigt for bøgerne, at de er synlige og tilgængelige på bibliotekerne. I 
december og januar var der heftig debat om bibliotekerne i pressen. Forlæggerforeningen 
sendte i januar 2008 sammen med forfatterforeningerne en fælles henvendelse til Kultur-
ministeren om sagen. Spørgsmålet blev desuden bragt op i Kulturministeriets udvalg om 
bogens kulturpolitiske situation, som i sin rapport i september 2008 udtrykte bekymring 
over bibliotekernes faldende indkøb. Kulturministeren har herom udtalt, at hun ser po-
sitivt på at inddrage bibliotekernes forhold, indkøb, formidling, mv. i drøftelserne af kul-
turaftalerne. 
 Forlæggerforeningen ser med bekymring på nedskæringer på folkebibliotekerne, som 
betyder, at mange filialbiblioteker lukkes, og på den stærkt faldende bestand af bøger på 
landets biblioteker i de senere år. 

Vilkårene for handel med bøger er beskrevet i branchens Samhandelsregler, der blev 
ændret med virkning fra �. juli 2008 efter forhandlinger med Konkurrencestyrelsen om 
visse af bestemmelserne.

En del af Samhandelsreglerne vedrører fastprisdispensationen, som med visse undtagel-
ser tillader forlagene at sætte en fast pris på op til �0 % af nyudgivne danske bøger. I sin 
endelige rapport den �. oktober 2008 anførte Kulturministeriets Bogudvalg, at antallet 
af solgte bøger og prisniveauet for bogmarkedet har ligget på et stabilt leje i de sidste 
syv år. På den baggrund mener Kulturministeren ikke, at den hidtidige liberalisering af 
bogmarkedet har været til skade for hverken udbuddet eller salget af bøger. Derfor mener 
ministeren heller ikke, at der er nogen grund til at bevare dispensationen til at sætte faste 
priser på bøger. Ministeren vil derfor tage initiativ til at få drøftet bogområdet med Fol-
ketingets partier med henblik på at opnå en fuld liberalisering af bogpriserne. 

Forlæggerforeningen mener, at den gradvise overgang til mere fri prissætning har givet 
branchen mulighed for at indstille sig på de nye markedsvilkår, og at det har afbødet 
nogle af de negative virkninger, som en forhastet omlægning kunne have ført til. Da 
Boghandlerforeningen fortsat hilser muligheden for priskonkurrence velkommen, og da 
der er politisk vilje til at fastholde en dispensation, ser Forlæggerforeningens bestyrelse 
ikke længere nogen grund til at prioritere en fastholdelse af fastprisdispensationen som et 
politisk indsatsområde.

Forlæggerforeningens muligheder for at tale branchens sag i disse og andre sager under-
støttes af medlemmernes frivillige indsats i arbejdsgrupper, bestyrelser og råd. Bestyrelsen 
retter en tak til alle, der deltager i dette vigtige arbejde, som alle kan læse mere om i de 
følgende sider af denne årsberetning. 
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SFU’s årsberetning

Årsberetning 2008 for Sektionen for Undervisningsforlag (SFU)
v/ Ebbe Dam Nielsen

Digitale læremidler 
 
Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet be-
handlet i SFU’s forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar it-mate-
rialer til folkeskolen, som havde fået støtte fra Undervisningsministeriet. Der er kommet 
nogle spændende materialer ud af projektet, som blev præsenteret for medlemmerne ved 
et velbesøgt medlemsmøde, og i september blev materialerne vist til de uddannelsespo-
litiske ordførere Malou Aamund og Charlotte Dyremose. Her havde SFU lejlighed til at 
gentage budskabet om, at det er branchens erfaring – og understøttet af evalueringen af 
naturfagsmiddelstøtteordningen – at støttemidler får den bedste effekt, hvis de gives til 
skolerne til indkøb, således at efterspørgsel og udbud bliver brugerdrevet.
 En stor gevinst ved digitale undervisningsmidler er mulighederne for at tilgodese de 
læsesvage elever ved bl.a. at muliggøre oplæsning ved syntetisk tale. Flere af de nye it-un-
dervisningsmidler tilgodeser de læsesvage elever. Det er lykkedes SFU at blive enige med 
de to forfatterforeninger om en checkliste, som kan bruges som rettesnor, når der skal 
laves aftaler om at benytte værker digitalt. Herved er en ikke uvæsentlig barriere for at 
tilgodese de læsesvage elever blevet fjernet.
 Der er fortsat fokus på, at de studerende på de videregående uddannelser skal have 
mulighed for at købe deres materialer digitalt. Belært af musikindustriens erfaring er det 
i kampen mod den ulovlige kopiering vigtigt, at branchen kan levere digitale produkter, 
når efterspørgslen er der. SFU følger udviklingen på Ebog.dk, og i maj afholdt Ebog.dk 
en velbesøgt Ebogsdag for forlagene på Nationalmuseet.
 Også på Copydan-området har der været fokus på digitalisering. På grundskoleom-
rådet er det nu også blevet muligt at lave aftaler om indscanning af materialer, som må 
stilles til rådighed for eleverne via lukkede passwordbeskyttede intranets, og beskyttede 
materialer kan nu bruges i powerpointpræsentationer mv. På universitetsområdet er der 
blevet indgået en forsøgsaftale med Københavns Universitet Jura. I en toårig forsøgspe-
riode vil de studerende få adgang til digitale kompendier, som kan købes på www.ebog.
dk. SFU vil følge forsøgsordningen tæt i den nedsatte følgegruppe. 
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Fortsat kamp mod ulovlig kopiering 

Der er desværre fortsat behov for at bruge ikke uvæsentlige ressourcer på at komme den 
ulovlige kopiering på kopicentre til livs. SFU foretager jævnligt kontrolbesøg og konsta-
terede i foråret, at der foregik ulovlig kopiering på Jysk Kopicenter i Århus. Det lykkedes 
at få politiet til at foretage en ransagning omkring studiestart i august, hvor politiet bl.a. 
beslaglagde 2�6 kopisæt af lærebøger til de videregående uddannelser. Ejeren af kopi-
centret er blevet sigtet efter straffeloven for ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter, 
hvor strafferammen er fængsel. Sagen fik megen presseomtale, og SFU håber, at det kan 
afholde andre potentielle lovbrydere fra den ulovlige kopiering.
 På området for ulovlige materialer på internettet har Forlæggerforeningen et samar-
bejde med et advokatkontor om løbende overvågning. Hidtil har det primært været lyd-
bøger og ordbøger, som har været ramt af piratkopiering, men der er begyndt at komme 
meldinger om, at undervisningsmaterialer også er genstand for den ulovlige kopiering. 
På det politiske plan er Forlæggerforeningen aktiv i samarbejde med musik- og filmbran-
chen, og Forlæggerforeningen har bl.a. fået plads i det Kulturministerielle udvalg, som ser 
på, hvilken rolle teleselskaberne skal have i bekæmpelsen af den digitale piratkopiering. I 
Frankrig er teleselskaberne blevet pålagt at lukke for internetforbindelsen helt eller del-
vist, hvis der fortsat pågår krænkelser efter udsendelse af advarselsbreve til en krænker.
 I forhold til Copydan-aftalerne har der været fokus på at skabe større synlighed om 
begrænsningsreglerne over for underviserne. SFU bliver jævnligt kontaktet om ulovlig 
kopiering på skolerne og uddannelsesinstitutionerne, og senest sås det i grundskoleun-
dersøgelsen, at den ulovlige kopiering af engangsmaterialer er omfattende. SFU har der-
for bedt Copydan om at opprioritere informationsområdet, og i skrivende stund er der 
blevet udarbejdet og udsendt en ”læselet” udgave af grundskoleaftalen til underviserne.

Nye Copydan-aftaler

I 2008 lykkedes det efter lange og tunge forhandlinger at indgå aftaler med universiteter, 
gymnasier og erhvervsskoler. Baggrunden for det lange forhandlingsforløb var primært 
uenighed om vederlaget som følge af konstaterede væsentlige stigninger i kopiforbruget. 
Aftalen betyder, at vederlaget til Copydan trinvis stiger over de næste fire år med hen-
holdsvis 30, 40 og 50 %. I forhold til de tidligere aftaler får institutionerne med de nye 
aftaler mulighed for at printe samt benytte beskyttede værker i præsentationsværktøjer.
 Noget hurtigere gik det med grundskoleforhandlingerne, hvor man lagde sig fast på 
en tilsvarende trappetrinsmodel. I forhandlingerne har det været vigtigt for forlagene at 
understrege, at kopiering af engangsmaterialer fortsat er ulovligt.

Dansksprogede lærebøger

I foråret 2008 offentliggjorde Kulturministeriet sin rapport fra sprogudvalget ”Sprog til 
tiden”. Rapporten indeholder bl.a. anbefalinger vedrørende sprog på de videregående 
uddannelser og i forskningen, og der er blevet lyttet til branchens synspunkter, som en 
delegation fra SFU havde fremlagt for udvalget. Kulturministeriet afholdt i oktober 2008 
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en velbesøgt konference om sprog, hvor SFU var repræsenteret af forlagschef Finn V. An-
dersen. Finn Andersen fremførte bl.a. SFU’s synspunkt om, at det er vigtigt med dansk-
sprogede lærebøger i alle led af uddannelsessystemet. Uden dansksprogede lærebøger vil 
udviklingen af et dansk fagsprog stagnere, kvaliteten af undervisningen og indlæringen 
hos de studerende vil være dalende, og den efterfølgende kommunikation efter uddannel-
sen med ”almindelige” mennesker i faglige sammenhænge vil blive vanskeliggjort. SFU 
mener, at det er væsentligt, at der udvikles dansksprogede lærebøger, som er forankrede i 
den danske virkelighed, og som tager højde for danske pædagogiske indlæringsprincipper.

Nordisk Skolebogskonference 2009

I SFU har der gennem året været arbejdet med planlægningen af Nordisk Skolebogskon-
ference, som Danmark er vært for i 2009. Konferencen samler hvert andet år omkring 
�00 skolebogproducenter fra de nordiske lande. SFU glæder sig til at byde velkommen til 
et spændende program i Århus den �2. til den �5. august 2009.

SFU’s dialog med omverdenen
Der er efterhånden blevet etableret en række velfungerende udvalg i Undervisningsmi-
nisteriets regi. To gange årligt mødes repræsentanter fra branchen med repræsentanter fra 
Undervisningsministeriet for at udveksle information og drøfte tiltag af betydning for 
branchen, og herudover er der en række særudvalg, som beskæftiger sig med mere spe-
cifikke emner som f.eks. Materialeplatformen og EMUen. Særligt omkring spørgsmålet 
om statsligt producerede undervisningsmidler oplever SFU, at der bliver lyttet til bran-
chens synspunkter om, at undervisningsmiddelproduktion bør overlades til forlagene.
 SFU deltager i planlægningsgruppen for skolebogmesserne, som i 2009 vil blive af-
holdt i Århus den ��. og �2. marts og i Roskilde den �. og 2. april.
 SFU har løbende udsendt DEBATTEN om undervisningsmidler, som henvender sig 
til personer, beslutningstagere, organisationer mv., som har interesse for og beskæftiger sig 
med at højne kvaliteten inden for uddannelsessektoren. DEBATTEN sætter på nuanceret 
vis fokus på de områder, som SFU mener, har betydning for kvaliteten af undervisning 
og læring.

• DEBATTEN nr. �, november 2005: ”Kopier”. Om de lovlige kopier 
 cfr. den originale bog
• DEBATTEN nr. 2, april 2006: ”Nye måder”. Om forlagenes rolle og lærebogens 
 betydning for undervisningen 
• DEBATTEN nr. 3, oktober 2006: ”Dansk eller engelsk”. Om betydningen af danske 
 lærebøger på de videregående uddannelser
• DEBATTEN nr. 4, februar 2008: ”Digitalisering af lærebøger til videregående 
 uddannelser” 

Nedlagte udvalg
Undervisningsministeriets referencegruppe for IT i folkeskolen
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Repræsentanter i råd, 
udvalg og bestyrelser
Handelspolitik
 
Bogbranchens Fællesråd
v/ Marie Svane
Forlæggerforeningens medlemmer i Fællesrådet er Karsten Blauert (rådets formand), 
Tine Smedegaard Andersen, Anette Wad og Ulrik Hvilshøj.
Fra Boghandlerforeningens side deltager Lars Østergaard (næstformand), Mogens Elias-
son, Jørn Bach og Peter Thinghøj Christiansen.

I 2007 rejste Konkurrencestyrelsen nogle spørgsmål angående Samhandelsreglerne, som 
blev besvaret af advokat Martin Dahl Pedersen på vegne af Bogbranchens Fællesråd. 
Konkurrencestyrelsen krævede efterfølgende nogle konkrete ændringer af Samhandels-
reglerne vedrørende brugen af begrebet cirkapris, rabatter, returprocenter og rentesats. 
Bogbranchens Fællesråd gav i 2008 tilsagn om ændringer af Samhandelsreglerne. Den �8. 
juni 2008 modtog Bogbranchens Fællesråd herefter Konkurrencerådets afgørelse om, at 
tilsagnene med henvisning til Konkurrencelovens § �6a gøres bindende ind til den 3�. 
december 20�0. 
 De ændrede samhandelsregler med de krævede ændringer er herefter trådt i kraft den 
�. juli 2008.

Bogbranchenævnet
v/ Per Hedeman
Formand for Nævnet er højesteretsdommer Per Sørensen. Nævnets medlemmer fra For-
læggerforeningen er Ole A. Busck og Per Hedeman og fra Boghandlerforeningen Lene 
Kørnov Rasmussen og Jesper Møller.
 Nævnet har ikke haft nogen sager til behandling i 2008.

Bogbranchens Kreditorudvalg
v/ Marie Svane
Foreningens repræsentanter i udvalget er Marie Svane og Thomas Kielgast, Lindhardt og 
Ringhof.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag er repræsenteret af Jan Jensen, NBC, Nordisk 
Bog Center. Peter Johnsen, DBK-bogdistribution, deltager i udvalgets møder som obser-
vatør.
Advokat Casper Moltke, advokatfirmaet DLA Nordic A/S, er udvalgets forretningsfører.
 Der har ikke været afholdt møder i udvalget i 2008.
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Forbrugerklagenævnet
v/ Tine Weppler
Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugerne vedrørende varer eller arbejds- 
og tjenesteydelser. Efter Forbrugerklagenævnsloven består Forbrugerklagenævnet af et 
formandskab og repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Der har ingen sager været om bøger i 2008. Der er stadig mange sager vedrørende køb 
via nettet, hovedsagelig fordi virksomhederne ikke overholder de lovpligtige �4 dages 
fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret, vurderede Forbrugerstyrelsen, var stadig gældende, 
også når kunden har brudt en eventuel foliering. 15





Ophavsret

Copydan Fællesforeningen
v/ Martin Dahl Pedersen
Copydans Fællesforening er en overbygning på de fem selvstændige foreninger i Copy-
dan-regi, AVU-kopier, Billedkunst, Båndkopi, Kabel-TV og Tekst & Node. Fællesbe-
styrelsens formand er administrerende direktør Ebbe Dal (Danske Dagblades Forening). 
Forlagsrepræsentanten i Fællesbestyrelsen udpeget via Copydan Tekst & Node er advokat 
Martin Dahl Pedersen (Forlæggerforeningen). Fællesbestyrelsen har i 2008 navnlig arbej-
det på implementering af en ny struktur for forholdet mellem Fællesforeningen og de 
selvstændige Copydan-foreninger. Den nye struktur indebærer en højere grad af decen-
tralisering af beslutningskompetencer til de enkelte foreninger.

Copydan, Tekst & Node
v/ Martin Dahl Pedersen
Copydan Tekst & Node repræsenterer danske og udenlandske rettighedshavere til bøger, 
tidsskrifter, aviser og noder via �7 organisationer, der repræsenterer de respektive grupper 
af rettighedshavere. Tekst & Node indgår aftaler med aftalelicensvirkning med undervis-
ningsinstitutioner, private samt offentlige virksomheder om kopiering af bl.a. bøger.

Efter flere års svære forhandlinger kom der endelig et forlig om kopieringsaftaler med 
gymnasierne, handelsskolerne og universiteterne i hus. Disse forudgående forhandlinger 
banede samtidig vejen for en ny og væsentligt hurtigere indgået aftale på grundskoleom-
rådet. De seneste kopieringsundersøgelser havde dokumenteret et kraftigt stigende kopi-
forbrug på disse institutioner. Aftalerne indebærer væsentlige stigninger i kopieringsve-
derlaget de kommende år. Senest er der endvidere indgået en forsøgsaftale med Juridisk 
Institut ved Københavns Universitet, der tillader produktion af digitale kompendier. For-
søgsaftalen indeholder en række begrænsninger i udnyttelsen af forlagsmateriale, herun-
der at der ikke må anvendes materiale i kompendierne, som udgives af forlagene i digital 
form. Ebog er teknisk partner og leverandør af kompendierne til universitetet.

Martin Dahl Pedersen er næstformand i Tekst & Node, og Michael Haase er suppleant i 
Tekst & Nodes bestyrelse.
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Copydan AVU-kopier
v/ Michael Haase
Audiovisuelle medier får stadig større betydning i læring og undervisning – og AVU-ko-
pier indgår aftaler, der giver undervisningsinstitutionerne adgang til at bruge medierne i 
undervisningen.

2007/2008 har været fremgangsrige år for foreningen, og endnu flere skoler får i frem-
tiden endnu flere muligheder. Baggrunden for den positive udvikling er dels en god 
udvikling i de etablerede områder, dels en åbenhed over for nye ideer og tiltag. Bl.a. er 
”Den almindelige aftale” (om optagelse af udsendelser fra DR og TV2 til undervisnings-
brug) blevet udvidet til nu også at gælde digitale optagelser og nogle digitale produkter 
– og næste skridt kan være online levering.

Copydan Kabel-TV
v/ Michael Haase
Kabel-TV giver adgang til distribution af tv-kanaler fra nabolandene og sikrer derved 
indsigt i nabolandene, og foreningen håndterer desuden andre ophavsrettigheder i for-
bindelse med distribution af tv- og radiokanaler.
 
2007/2008 har været et år med stor udvikling, og Kabel-TV er aktiv på samtlige tekni-
ske platforme, hvor der distribueres tv (IP, Mobil-TV, DTT mv.). Kabel-TV har således 
en lang række sunde områder med gode udviklingsmuligheder, herunder også radioka-
naler, etniske tv-kanaler og digitale modtagerbokse. For at sikre en fortsat udvikling har 
bestyrelsen iværksat forskellige tiltag, bl.a. en stor informationskampagne, der skal ekspo-
nere nabolandskanalerne.

Copydan Båndkopi
v/ Michael Haase
Båndkopi sikrer, at der bliver afregnet et vederlag til kunstnere og producenter, når der 
sælges blanke kopimedier i detailhandelen. Vederlagene søger at kompensere kunstnere 
og producenter for tabene ved privatkopiering af musik, tv og film.
 
Blankbåndsordningen fungerer stadig, men står ved en skillevej: Omsætningen på de 
analoge medier forsvinder snart, og væksten på de digitale medier sker på medier med 
relativt lave vederlagssatser eller indbyggede medier (som er undtaget ordningen). I det 
forløbne år har en stor del af arbejdet handlet om at belyse alternative ordninger, bl.a. 
muligheden for at overgå til en finanslovordning. Ligeledes har Båndkopi betonet en 
øget kommunikation og synlighed over for kunderne og omverdenen – og bl.a. imple-
menteret en mere brugervenlig hjemmeside, hvor brugere nu elektronisk kan indberette 
data til Båndkopi.
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Copydan Arkiv
v/ Michael Haase
Foreningen Arkiv har til formål at administrere aftalen om genanvendelse af arkivudsen-
delser, som er indgået mellem DR og Copydan i 2007. Aftalen gør det muligt at udbrede 
kendskabet til de kulturskatte, som DR’s programarkiver gemmer, i en løsning der re-
spekterer ophavsretten. 

Ud over de indtil nu dækkede områder drøftes en udvidelse af aftalen til også at gælde 
andre anvendelser af arkivet – bl.a. til brug i DR’s nichekanaler. Der er dog en række ud-
fordringer i dette arbejde. Det er dog – i et mediebillede som er under stadig forandring 
– vigtigt med åbenhed over for nye anvendelsesmuligheder af arkivet på rimelige vilkår 
for både kunstnere og kulturskabere.

Ophavsretligt forum
v/ Martin Dahl Pedersen
Ophavsretligt Forum blev stiftet i oktober �995 og har til formål at skabe opmærksom-
hed og debat om de vilkår, som medier og andre kulturbærende foretagender arbejder 
under.

Bag Ophavsretligt Forum er følgende erhvervsorganisationer og virksomheder: DR, 
Danske Specialmedier, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Danske Dagblades For-
ening, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Danske Teatres Fæl-
lesorganisation, Forlæggerforeningen, Foreningen af Danske Videogramdistributører, 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 Martin Dahl 
Pedersen. Forretningsudvalget består p.t. af advokat Maria Rørbye Rønn (DR), chefjurist 
Holger Rosendal (Danske Dagblades Forening) og advokat Martin Dahl Pedersen (For-
læggerforeningen). Advokat Martin Dahl Pedersen (Forlæggerforeningen) er sekretær for 
Ophavsretligt Forum.

Ophavsretligt Forum har i det forløbne år koncentreret sig om arbejdet i den af Kultur-
ministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende digitalisering af kulturarven. Arbejdsgrup-
pen afgav midtvejsrapport i september 2008.
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Skole- og lærebogsområdet

Dialogforum med Undervisningsministeriet
v/ Ebbe Dam Nielsen
På opfordring fra SFU er der nedsat et Dialogforum til udveksling af information om 
tiltag mv. af betydning for undervisningsmiddelområdet. Der er planlagt minimum to år-
lige møder, hvor gensidig information og dialog er på dagsordenen. Målet er, at branchen 
bedst muligt kan implementere ministeriets politikker, og at ministeriet ved nye tiltag 
har mulighed for at tage højde for branchens input. Dialogforum vil beskæftige sig med 
grundskole-, erhvervsuddannelses- samt gymnasieområdet.

SFU’s forretningsudvalg har udpeget Mathias Bruun, Lars Tindholdt samt den til enhver 
tid siddende formand for SFU, p.t. Ebbe Dam Nielsen, til at repræsentere SFU.

Der har været afholdt møde den �7. januar og den 8. oktober 2008.

UNI-C’s styregruppe for Materialeplatformen
v/ Ebbe Dam Nielsen
Primo 2006 nedsatte UNI-C en styregruppe for Materialeplatformen. Materialeplatfor-
men blev åbnet i april 2006 og er én samlet indgang (portal) til alle danske læringsres-
sourcer/undervisningsmaterialer og har erstattet FUI-databasen. Alle organisationer, for-
lag og øvrige interessenter - herunder lærere - der producerer undervisningsmaterialer, 
sikres plads på portalen. Styregruppen træffer de overordnede beslutninger for Materiale-
platformen.
Styregruppen består af en repræsentant fra Undervisningsministeriet (formand), en fra 
Forlæggerforeningen, en fra BFU, to fra brugersiden samt en repræsentant fra UNI-C.

Der har været afholdt møder den 5. februar, 9. april og 2�. august.

UNI-C’s brugergruppe for Materialeplatformen
Gruppen er rådgivende for styregruppen for Materialeplatformen og UNI-C om emner 
af faglig og interessemæssig karakter. Den skal desuden være med til at gøre Materiale-
platformen så god som mulig og informere flest mulige om den.
Gruppen består af repræsentanter for interessenter for indholdsleverandører og de bru-
gere, der anvender informationerne.
Der har været afholdt møde den �5. maj 2008. Jørgen Schiermacher er i løbet af 2008 
udtrådt som SFU’s repræsentant og er blevet erstattet af Torben Piil, Gyldendal.
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UNI-C, EMU-dialogforum
v/ Troels Rydahl
EMU-dialogforum – mellem Forlæggerforeningen, UNI-C og BFU – afholder halvår-
lige møder.
UNI-C’s repræsentanter har løbende orienteret om planerne for EMU’s 
udvikling i 2008: 
- herunder oprydning og forenkling af eksisterende indhold 
- forbedret samspil med Skoleintra m.m.
- om resultaterne af en EMU-brugerundersøgelse og de udviklingsmæssige konsekven-
ser.
Grænseflader mellem EMU og de kommercielle forlag (og leverandører af it-baserede 
undervisningsmidler) diskuteres løbende – både generelt og ud fra konkrete eksempler. 
F.eks. planlagte aktiviteter i forbindelse med Klimatopmødet i København 2009.

FUI
v/ Lars Tindholdt
FUI’s formål er at udvikle, effektivisere, formidle og varetage informationer om under-
visningsmidler mellem undervisningsforlagene og undervisningssektoren.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Forlæggerforeningen udpeger 2 medlem-
mer, hvoraf den ene altid er bestyrelsesformand. BFU udpeger � medlem, og Foreningen 
af Centre for Undervisningsmidler udpeger 2 medlemmer. SFU har udpeget Lars Tind-
holdt som formand og Gorm Nielsen som ordinært medlem af FUI’s bestyrelse.

FUI’s Sekretariat varetages af Center for undervisningsmidler i Aalborg.

Syddansk Universitets Forskergruppe for læremidler
v/ Marianne Alenius
Syddansk Universitet har etableret en gruppe som skal forske i, hvordan læring foregår.
Gruppen er sammensat af forskere i pædagogik og læring, en forfatter og en fra Forlæg-
gerforeningen. 

Der har ikke været afholdt møder i 2008.
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Kulturpolitik

Dansk PEN
v/Per Kofod
Aktiviteterne i Dansk PEN i 2008 har været koncentreret om forarbejdet til etablering af 
fribyer for forfulgte forfattere i Danmark, samt om at synliggøre nogle af de mange nye 
forfatterstemmer, der i de senere år har bosat sig på vore breddegrader.
Derudover har foreningen året igennem været engageret i arbejdet for forfulgte kolleger, 
hvor særligt hjælp til kolleger, der aktuelt er fængslet eller afventer retssager rundt om i 
verden, har været højt prioriteret. 
Dansk PEN er desuden fortsat optaget af at etablere PEN centre i den arabiske verden, 
og det danske center var også i 2008 drivkraft i det Arabisk-skandinaviske PEN-netværk, 
der knytter forbindelser mellem forfatter og andre skribenter i den arabiske verden og i 
de nordiske lande. 

Året kort:
Januar/februar/marts:
I januar havde Dansk PEN besøg af fire fremtrædende tyrkiske skribenter og forfattere 
og holdt i den forbindelse et offentligt møde med titlen Tyrkiske Tabuer. Besøget var 
kommet i stand med støtte fra Kunstrådets pulje til forfatteres ytringsfrihed. 
 Ligeledes i januar blev det kendt, at en ung afghansk journaliststuderende Parvez Kam-
bakhsh var idømt dødsstraf i Afghanistan, anklaget for at have spredt anti-islamisk mate-
riale blandt sine medstuderende. Umiddelbart efter at dommen blev kendt gik Dansk og 
Norsk PEN sammen med journalistforbundene i de to lande samt et par internationale 
journalist- og medieorganisationer meget aktivt ind i sagen for at få dommen omstødt. 
Bl.a. har en forhandler været udsendt fra Danmark til Afghanistan i en længere periode. I 
oktober måned blev dommen ændret fra dødsstraf til livstid, hvilket er bedre, men langt 
fra tilfredsstillende, og i de to PEN centre arbejdes der fortsat intensivt på helt at få frigi-
vet Kambakhsh.
 I februar holdt Dansk PEN sammen med bogcaféen Tranquebar et litterært møde med 
titlen Over grænsen. Rejsende i digt og prosa, med deltagelse af Duna Ghali og Stig Dal-
ager. 
 Ligeledes i februar var Dansk PEN medarrangør af et større møde om ytringsfrihed i 
Tunesien med deltagelse af en tunesisk journalist og menneskerettighedsaktivist Sihem 
Bensedrine, der var i landet for at modtage den danske Fredspris.  
 I lighed med sidste år ventede Dansk PEN på generalforsamlingen i marts besøg af 
foreningens iranske æresmedlem, forfatteren Taghi Rahmani, der tidligere har siddet �7 år 
i fængsel i Iran. Kort før afrejsen blev Rahmani imidlertid advaret anonymt imod at for-
lade Iran, og turde derfor ikke gennemføre rejsen.
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April/maj/juni:
I maj tog Dansk PEN hul på årets første litterære udendørsmøde i gårdhaven bag PEN’s 
sekretariat på Christianshavn. I arrangementet, som havde titlen Lyden af Tyrkiet, deltog 
Adil Erdem, Anne-Marie Vang, Niels Vigild og Anders Jerichow. 
 Ligeledes i maj deltog Dansk PEN i Christianshavns bogfestival, arrangeret af Christi-
anshavns Bibliotek m.fl. Fra scenen præsenterede Dansk PEN’s Writers in Prison Com-
mittee (WiPC) aktuelle PEN-sager fra bl.a. Tyrkiet og Peru.
 I juni indgik Dansk PEN i programmet under litteraturfestivalen CPH.LITT 08,  hvor 
WiPC, repræsenteret ved Anne Marie Ejrnæs, Mette Holm, Finn Slumstrup og Jens Loh-
mann, præsenterede en række konkrete sager fra Kina, Peru, Tyrkiet og Burma.
 Ligeledes i juni opførtes teaterstykket Hegn, som et samarbejde mellem Teatret ved 
Sorte Hest og Dansk PEN. Stykket er skrevet af Michael Svennevig og blev opført af 
Niels Vigild og Thulla. Det taget udgangspunkt i en virkelig beretning om en irakisk dig-
ter, der som flygtning har ventet ti år i Sandholmlejren på at få afgjort, om han kunne få 
opholdstilladelse i Danmark. Stykket blev opført tre gange og vakte en del opmærksom-
hed. Digteren Alen Pary, som stykket handler om, fik i november 2008 sin sag genopta-
get og er efterfølgende blevet tildelt asyl.

Juli/august/september:
I juli blev loven om danske byers mulige tilslutning til det Internationale Netværk af 
Fribyer for Forfulgte Forfattere (ICORN), vedtaget af et enigt folketing.  Desværre er 
der fortsat uklarhed om finansieringen af ordningen, og endnu kan ingen danske byer 
derfor tilbyde forfulgte forfattere husly.  Dansk PEN følger fortsat planerne nøje, men 
kan ikke stille noget op, før finansieringen er på plads. Mere end 20 forfattere står akut på 
venteliste til et fribyophold i en af de �8 byer, der er tilsluttet det internationale netværk, 
men p.t. er der ingen ledige pladser, og de danske byers tilslutning til netværket er derfor 
stærkt ønsket.
 I august afvikledes det andet litterære gårdhave-arrangement ved PEN’s sekretariat, un-
der titlen Drømme & Visioner. Arrangementet blev afholdt over to dage med deltagelse 
af en lang række forfattere og kunstnere.

Oktober/november/december:
I oktober havde Dansk PEN besøg af den irakiske digter Basim Mardan, som p.t. er fri-
byforfatter i Norge. I den anledning holdt foreningen sammen med bogcaféen Tranque-
bar et oplæsningsarrangement. Arrangementet indgik i en større skandinavisk turné 
Shahrazad – stories for life, der havde til formål at sætte fokus på de mange gode forfat-
tere med udenlandsk baggrund, der i de senere år har fundet husly i de nordiske lande, 
blandt andet gennem Fribyordningen.
 I oktober afholdtes det årligt tilbagevendende PEN arrangement Den 25. time i Lite-
raturHaus. Her vistes dokumentarfilmen An independent Mind og filmens britiske in-
struktør Rex Bloomstein medvirkede ved arrangementet.
 Ligeledes i forbindelse med den skandinaviske Shahrazad – stories for life-turné, havde 
Dansk PEN i november besøg af to syriske forfattere, Fuad Rifka og Faraj bayrakdar, 
hvoraf den første er bosat i Beirut, mens den anden er fribyforfatter i Stockholm. I den 
forbindelse holdtes et oplæsningsarrangement i Den Sorte Diamant. Arrangementet blev 
til i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og ICORN. 
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 Forud for årets store Bogforum var Dansk PEN medarrangør af Vesterbro biblioteks 
København læser arrangement, hvor Muniam Alfaker og Bilal Abdallah læste digte op.
 Bogforum i november faldt i år sammen med International PEN’s årlige International 
Day of the imprisonned Writer. Den anledning benyttede Dansk PEN til at gøre Bog-
forums publikum opmærksom på de mange problemer, kolleger verden over har med 
forfølgelse, overgreb og censur. Dansk PEN havde således for første gang en stand på 
Bogforum, hvorfra der bl.a. blev sendt postkorthilsner til fængslede og forfulgte forfattere 
rundt om i verden. Dansk PEN inviterede desuden til en debat fra Hvid Scene om eksi-
lerede forfatteres vilkår og perspektiverne i den danske Friby-ordning.

Dansk PEN havde pr. �/�� 2008 i alt 37� betalende medlemmer mod 368 sidste år ved 
samme tid. 

Støttekredsen omkring Dansk PEN består foruden Forlæggerforeningen af Gyldendal, 
Dansk Journalistforbund, forlaget Klim, Lindhardt & Ringhof, Forlaget Modtryk samt 
privatpersoner. 

Bestyrelsen forsøger løbende at inddrage støttekredsens medlemmer i arbejdet, men ser 
gerne, at samarbejdet fremover bliver mere omfattende. Mange forlag er blevet opfordret 
til at inddrage PEN, hvis de har gæster der kunne være interessante for foreningens ar-
bejde, og nogle forlag har taget denne opfordring til sig.

Bestyrelsen består af følgende:
Anders Jerichow, journalist, præsident.
Hanne-Marie Svendsen, forfatter, vicepræsident
Morten Hesseldahl, forfatter og dagbladsdirektør, kasserer 
Iben Melbye, forfatter
Jens Lohmann, forfatter og journalist
Marianne Østergaard, forfatter og journalist
Benn Q. Holm, forfatter
Klaus Slavensky, Informationschef /Institut for menneskerettigheder
Michael Svennevig, forfatter
Niels Ivar Larsen, journalist
Anne Marie Ejrnæs, forfatter
Mille Rode, journalist, sekretær for foreningen

Kunstrådets repræsentantskab
v/Johannes Riis
Kunstrådet har til formål at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i 
udlandet. Til Kunstrådet er knyttet et antal fagudvalg, og Kunstrådets Repræsentantskab 
er nedsat for at følge Kunstrådets virksomhed. 
 Repræsentantskabets opgaver er at foretage indstillinger til Kulturministeren om med-
lemmer af Kunstrådet og dets fagudvalg, at forelægge ministeren Kunstrådets regnskab og 
beretning med sine evt. bemærkninger og at mødes en gang årligt med repræsentantska-
bet for Statens Kunstfond.
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For Kunstrådet blev der nedsat et repræsentantskab, der består af repræsentanter for orga-
nisationer, institutioner og interessegrupper inden for dansk kunst og kultur, Folketingets 
partier, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. Et medlem udpeges af 
Kulturministeren, der tillige udpeger repræsentantskabets formand blandt medlemmerne. 
Formand for repræsentantskabet er Uffe Andreasen.

For yderligere oplysninger om Kunstrådet og dets medlemmer, se www.kunst.dk.
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Kursusvirksomhed

Forlagsuddannelsen
v/ Ulrik Hvilshøj 
Forlagsuddannelsen er et uddannelsesprogram initieret og tilrettelagt af Forlæggerfor-
eningen og Copenhagen Business School i fællesskab. Uddannelsen er rettet mod såvel 
nyansatte som mere erfarne medarbejdere. Undervisningen varetages af undervisere fra 
CBS og gæstelærere fra branchen. Formålet er at øge elevernes kompetence og indsigt i 
brancherelevante problemstillinger med praktisk indsigt og konkrete værktøjer til brug i 
det daglige arbejde og at etablere netværk.

Uddannelsesprogrammet består af seks individuelle og afsluttede moduler a fire dage. 
Uddannelsens moduler kan tages enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge. Hvert modul kan 
valgfrit afsluttes med en eksamen. 

Programmet omfatter følgende moduler:
MODUL �: Branchekendskab
MODUL 2: Salg, afsætning og markedsføring
MODUL 3: Redaktion, sprogrigtighed og projektledelse
MODUL 4: Pressearbejde og corporate communication
MODUL 5: Forlagsøkonomi og kalkulation
MODUL 6: Grafisk tilrettelæggelse og produktion samt multimedieprodukter.
Hovedopgave.     

Ved eksamineret gennemførelse af alle moduler og godkendelse af afsluttende hovedop-
gave modtager kursisten et certifikat i forlagsvirksomhed. Priserne ex. moms er 6.500 kr. 
pr. modul. Eksamen kr. 800. Afsluttende hovedopgave kr. 7.000. 

Der har været stor interesse for uddannelsen med omkring 30 deltagere på hvert af de 
fire udbudte kurser i 2008.

Uddannelsen overvåges af en styregruppe, hvor Forlæggerforeningen har tre repræsen-
tanter.
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Udgiver- 
og informationsvirksomhed

BogMarkedet
v/Nils Bjervig, ansv. chefredaktør
2008 var igen et godt år for bogbranchens tidsskrift. Årets resultat ser ud til at blive til-
fredsstillende.
BogMarkedet har satset på at styrke tidsskriftets position i offentligheden, og det er lyk-
kedes:  Vi bliver citeret oftere end før og bliver anvendt til baggrund og som uafhængig 
kilde til artikler om brancheforhold.
Annonce- og abonnentgrundlaget er tilfredsstillende, selv om konsolidering i branchen 
og nedskæringer på bibliotekerne giver et mindre fald i antal abonnenter.
www.bogmarkedet.dk har etableret sig som en vigtig nyhedskilde med et stigende antal 
unikke besøgende og et støt voksende antal abonnenter på vores nyhedsbrev.
Personale:  Vi har i 2008 ansat en ny journalist, Lotte Kirkeby Hansen, i en deltidsstilling. 
Desuden er journalist Dorthe Nielsen, der tidligere var på Børsen, blevet knyttet til 
BogMarkedet på freelancebasis.
Vi har indgået samarbejde med BookScan.dk om at bringe bestsellerlister. De første blev 
bragt i nr. �9/2008 og vil fremover blive bragt en gang om måneden.
BogMarkedet fik også i 2008 del i Bladpuljen.
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Statistik og analyser

Branchestatistik
v/ Jan Holm-Henriksen
Forlæggerforeningens Statistikudvalg har som mål at udbygge og forbedre branchestati-
stikkerne, der består af tre årlige statistikker: Forlagsstatistik, Skole- og lærebogsstatistik og 
Regnskabsstatistik. Medlemsforlagenes levering af data til statistikkerne sker på frivillig 
basis. 
Omkring halvdelen af Forlæggerforeningens medlemmer bidrog i 2008 med tal, og de 
indberettede data skønnes at omfatte 90 % af samtlige medlemmers salg.
Branchestatistikkerne for 2007 blev fordelt til de deltagende medlemsforlag i juni 2008.

På basis af de nævnte årlige statistikker leverer Forlæggerforeningen data til en sammen-
lignende, årlig Nordisk Forlagsstatistik.

Forlæggerforeningen forestår hvert kvartal udarbejdelse af en Kvartalsstatistik, også kaldet 
Bogbarometret, med salgstal fra de to fællesekspeditioner, NBC og DBK, suppleret med 
tal for direkte salg fra en række medlemsforlag.

Fra og med �. kvartal 2008 er der indsamlet data til en kvartalsvis belysning af udviklin-
gen i lydbogsmarkedet. Ved siden af det kommercielle salg af lydbøger i forskellige tekni-
ske formater har en række forlag siden 2. kvartal 2008 medvirket i et biblioteksforsøgs-
projekt, som giver bibliotekslånere adgang til at downloade lydbøger. I den kvartalsvise 
lydbogsstatistik bringes også tal for dette biblioteksudlån. 

Statistikudvalget udgøres af Karsten Blauert, Jesper Toft Fensvig, Michael Haase, 
Jakob Larsen og Jan Holm-Henriksen.
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Markedsføring

BogForums messeudvalg
v. Merete Borre og Heidi Mikkelsen
BogForums messudvalg består af repræsentanter for forfattere, forlæggere, boghandlere 
og biblioteker. Fra Forlæggerforeningen er udpeget Merete Borre (Gyldendal) og Heidi 
Mikkelsen (Rosinante&Co).
Hovedopgaven for udvalget er sammen med messeledelsen at tilrettelægge BogForums 
officielle program, som afvikles parallelt med udstillernes egne aktiviteter.
Ansvarlige for messen i Forum er arrangementsdirektør Jeanette Annfeldt og salgs- og 
projektleder Stinne H. Kristoffersen, som har ansvaret for sceneprogrammet.
BogForum 2008 strakte sig traditionen tro over tre åbningsdage fra den �4.-�6. novem-
ber med �73 udstillere og 26.039 besøgende. Det er ca. 900 besøgende mere end sidste 
år. Projektleder Stinne H. Kristoffersen forklarer øgningen af besøgstallet med 3 % med 
en lidt større markedsføring af messen i forhold til sidste år, samt en øget interesse fra 
provinsen. I år har flere provinsbiblioteker f.eks. arrangeret busture til messen for deres 
læsegrupper. Desuden vurderer Stinne, at der generelt er en stigende interesse for messen, 
og messen er som de foregående år blevet fulgt op af stor pressedækning.
Messen blev åbnet af den internationalt kendte svenske forfatter Liza Marklund. Danske 
Bank var, som sidste år, sponsor for debutantprisen, der i år var på 50.000,- kr. mod sidste 
års 25.000,- kr.

Datoerne for næste års bogmesse er �3.-�5. november 2009.

Projektgruppe vedr. skolebogmesser i Århus og Roskilde
v/ Gorm Nielsen
Der blev i 2006 nedsat en projektgruppe bag skolebogmesserne i Roskilde og Århus. 
Projektgruppen består af �2 personer. Der er repræsentanter fra CFU, SFU, BFU samt 
repræsentanter fra Alinea og Gyldendal.
I 2008 gennemførtes skolebogmesserne i Roskilde og Århus med god tilslutning. Ud-
valget har besluttet, at der i 2009 også gennemføres to messer – en i Århus den ��.-�2. 
marts og i Roskilde den �.-2. april.
Der er afholdt to møder i projektgruppen: i maj og i august 2008.
Skolebogmesserne 2009 forsøger ud over udstillingsaktiviteter at sætte fokus på ung-
domsuddannelserne samt temaer som skønlitteratur, klima og blended learning.
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Projektgruppe vedr. uddannelsesforum i Odense
v/ Gorm Nielsen
I tilknytning til UNI-C’s uddannelsesforum i Odense blev der i 2006 nedsat et uformelt 
udvalg med medlemmer fra såvel SFU og BFU. Fokus på uddannelsesforum er it i skolen, 
og messen afholdes samtidig med UNI-C’s konference it i skolen.
Uddannelsesforum afholdes i Odense den 4.-5. november 2008.

Ebog følgegruppe 
v/ Christine Bødtcher-Hansen 
Ebog har fået ny ejerstruktur, idet en række forlag er indtrådt i ejerkredsen. Som følge af 
den nye ejerstruktur, hvor Ebog får adgang til forlagsinput direkte fra Ebogs bestyrelse, 
er der blevet lavet en mere smidig procedure for samarbejdet med Forlæggerforeningen. 
Den nye følgegruppe bestående af forlagsrepræsentanter – også uden for Forlæggerfor-
eningen – kontaktes af Ebog, når Ebog har behov for at drøfte nye tiltag m.m. med bran-
chen.
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Internationale relationer

Nordisk Forlæggerråd 
v/ Marie Svane
Det Nordiske Forlæggerråd består af den norske forleggerforening, Finlands Förlagsför-
ening, Icelandic Publishers Association, Svenska Förläggerföreningen og den danske for-
læggerforening. Nordisk Forlæggerråds formål er at fremme samarbejdet mellem forlæg-
gere i de nordiske lande.

Nordisk Forlæggerråds møde holdes på skift i de nordiske lande. I 2008 foregik mødet i 
Stockholm 5. september, hvor Nordstedts Forlag stillede lokaler til rådighed og var vært 
for en festmiddag. 

Nordisk Forlæggerråd udsendte i forbindelse med sit møde en pressemeddelelse om in-
ternetleverandørers ansvar. I udtalelsen konstateres det bl.a., at respekten og forståelsen 
for ophavsretten mindskes i takt med, at flere og flere bøger bliver tilgængelige på inter-
nettet. Særligt krænker brugen af illegal fildeling ophavsmændenes rettigheder. Nordisk 
Forlæggerråd opfordrer internetleverandørerne til at tage ansvar for ophavsretlige spørgs-
mål på internettet. Desuden slås det fast, at et samarbejde mellem forlag og internetleve-
randører er en forudsætning for at kunne håndtere den illegale fildeling.

Island bliver vært for Nordisk Forlæggerråds møde i 2009. 

Federation of European Publishers, FEP
v/ Marie Svane
Foreningens medlemmer i FEP er Karsten Blauert og Marie Svane. Præsident for FEP er 
Federico Motta (Italien). Vicepræsident er Fergal Tobin fra Irland.

Marie Svane og Christine Bødtcher-Hansen har deltaget i FEP’s generalforsamling og 
tilknyttede møder i Warsawa den �2.-�3. juni 2008. Marie Svane har deltaget i de or-
dinære møder i Executive Committee og Legal Affairs Committee �4.-�5. april 2008 i 
London og ��.-�2. september 2008 i Bruxelles. Endelig har Marie Svane deltaget i FEP’s 
generalforsamling �3.-�4. november 2008. 

FEP arrangerede traditionen tro et offentligt møde under Frankfurt Bogmessen i okto-
ber. I år deltog kommissær for Informationssamfundet og medier, Viviane Reding, som 
gæstetaler, Viviane Reding kunne oplyse, at det europæiske digitale bibliotek, Europeana, 
lanceres den 20. november 2008. Desuden deltog Stephanie van Diun, Hachette Livre og 
Olivier Bomsel, CERNA (Center for Industrial Economics, Ecole des Mines, Paris), i en 
paneldiskussion om inter-operabilitet og nye forretningsmodeller. 
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Europeana (tidligere kendt som European Digital Library) er et led i Europa-Kommis-
sionens plan om at styrke den digitale økonomi under sin ”i20�0”. Initiativet lanceredes 
i 2005 med henblik på digitalisering, online adgang og digital bevaring af kulturelt mate-
riale. 

Til rådgivning om juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer i den forbindelse 
blev i februar 2006 nedsat en såkaldt ”High Level Expert Group”, som FEP er repræsen-
teret i. Gruppen har videre nedsat en ”Copyright Subgroup”, som har afgivet rapporter i 
oktober 2006 og april 2007. 

Et væsentligt emne er, hvordan biblioteker og andre brugere kan få klareret såkaldte 
”orphan works”, som ifølge bibliotekerne er et stort problem, når en større digitalisering 
skal gennemføres. 

Der er mange fortalere for rettighedsklarering gennem en one-stop-shop. FEP samarbej-
der med både IPA (International Publishers Organisation), STM (organisation for viden-
skabelige, tekniske og medicinske udgivere) og andre om at modarbejde tendensen til 
at ville lette muligheden for at konstatere, at der ikke er en individuel rettighedshaver at 
lave aftale med, men at man efter en summarisk procedure kan opnå en form for licens, 
evt. gennem Collecting Societies. 

I tilknytning til European Digital Library er tillige under udarbejdelse en modelaftale for 
digitalisering af out-of-print works. Dette viser samtidig vejen for en potentiel bruger, 
hvis søgningen viser, at der er en rettighedshaver. 

Blandt sager, der behandles i FEP, kan herudover nævnes: 

• Moms: FEP har støttet den svenske forlæggerforening i sagen om moms på lydbøger, 
 hvor EU-regler forhindrede Sverige i at anvende bogmoms på lydbøger. 
• Håndhævelse af ophavsret: I januar 2008 har Europa-Kommissionen etableret en ny 
 enhed for håndhævelse. Rådet drøfter i april strafferetlige sanktioner og bevisregler ved 
 ulovlig anvendelse af rettighedsbelagt materiale. 
• FEP indgår i en antipirat koalition, der lobbyer for ophavsret. 
• Content online: I januar 2008 offentliggjorde Europa-Kommissionen en kommunika-
 tion om kreativt online-indhold. Formålet er at fremme innovative forretningsmodel-
 ler. Målet er en anbefaling, der skal følges af en diskussion i parlamentet. Nyeste tilfø-
 jelse er, at adgang til internet nærmest er en menneskeret, som ikke må knægtes af 
 rettighedshavere. FEP samarbejder med andre organisationer om at kommunikere 
 synspunkter til støtte for ophavsretten. 
• Telecoms reforms package: FEP bruger EU-arbejdet om telekommunikation til at 
 søge samarbejde med Internet Service Providers om beskyttelse af ophavsret. 
• eco-label: Europa-Kommissionen arbejder på en miljømærkning af trykte materialer. 
 FEP samarbejder med andre erhvervsorganisationer om kontakten med kommissionen 
 om denne sag.
• Studie af kulturens økonomiske betydning: FEP leverer statistiske oplysninger indsam-
 let fra medlemmerne. FEP deltager i offentlige høringer mv. 
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• Forbrugerkredit. FEP har arbejdet for, at ændring af dette direktiv ikke vil få betyd-
 ning for rentefri afdragsordninger ved f.eks. køb af leksika over en længere tidsperiode.

International Publishers Association, IPA 
v/ Marie Svane
IPA er verdensorganisation for forlagsvirksomhed inden for udgivelse af såvel bøger som 
tidsskrifter. IPA’s formål er at arbejde for trykkefrihed, ophavsret og boglig dannelse (lit-
eracy), og at fremme forlagsvirksomhed som en kulturel industri. Foreningens repræsen-
tanter i IPA er Karsten Blauert, Tine Smedegaard Andersen og Marie Svane.

IPA arrangerer kongresser for at fremme dialogen mellem udgivere fra hele verden om 
branchens problemer og udfordringer. Den seneste IPA Kongres blev afholdt i Seoul, 
Korea den �2.-�5. Maj 2008. Kongressen tiltrak knap 700 deltagere fra 45 lande. Fra 
Forlæggerforeningen deltog Karsten Blauert og Marie Svane. Kongressen afsluttedes med 
en præsentation af fem vedtagne resolutioner om bøgers værdi og kulturelle betydning, 
ytringsfrihed, ophavsret og samarbejde med nationalstater. Resolutionerne kan findes på 
IPA’s hjemmeside, www.internationalpublishers.org. Den næste IPA Kongres vil foregå i 
Cape Town, Sydafrika, i juni 20�2. 

Under Frankfurt Bogmessen holdt IPA sin årlige generalforsamling i 2008 med aflæg-
gelse af rapporter fra IPA’s udvalg og arbejdsgrupper, regnskab for 2007 og fremlæggelse 
af budget for 2009 samt valg af bestyrelsesmedlemmer og formænd for forskellige udvalg. 
Der var valg til præsident, idet IPA’s præsident siden 2004, Ana Maria Cabanellas (Argen-
tina), går af med udgangen af 2008. Som præsident for perioden 2009-20�0 valgtes Her-
man Spruijt (Holland). Som vicepræsidenter udpegedes Yu Kanehara (Japan) og Ibrahim 
El Moallem (Egypten). Som medlemmer af bestyrelsen valgtes: Ramesh Govil (Indien), 
Stefano Mauri (Italien), Sok-Ghee Baek (Korea) og Ana Maria Cabanellas (Argentina).

World Intellectual Property Organisation overvejer en international harmonisering af 
undtagelser fra ophavsretten. IPA er bekymret over den mindre fleksibilitet, som et sådant 
initiativ vil medføre. IPA har opbakning til sine synspunkter fra andre organisationer med 
interesse i ophavsret. 

Marie Svane deltog i generalforsamlingen og Book Policy Committee møde.
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Legater

Jubilæumslegatet 
v/ Marie Svane
Forlæggerforeningens Jubilæumslegat blev i �996 sammenlagt med E.F.W. Bierbergs 
Mindelegat og Norsk Bokhandels Rejse- og Rekreationsfond af 7. maj �946.
Legatet ydes til dygtige, yngre forlagsmedhjælpere, som skal have virket i faget i mindst 
to år, og som er ansat i forlag, der er medlem af Forlæggerforeningen.
Legatbestyrelsen består af Karsten Blauert (formand), Stig Andersen, Ole A. Busck og 
Marie Svane.
 Den �0. december 2008 uddeltes tre legatportioner på hver 9.000 kr. til hhv. Christel 
Brinkløv, Thaning & Appels Forlag, Martin Gylling, JP/Politikens Forlagshus, og Gertrud 
Smith, Gyldendal.
 Legaterne ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter i studieøjemed.

Foreningen Uglevirke 
v/ Hanne Salomonsen
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: Hanne Salomonsen, Erik 
Barfoed og Tine Smedegaard Andersen.

Årsregnskabet for 2007 gav et overskud på 203.540. Egenkapitalen pr. 3�.�2.2007 er 
4.6��.509 kr. Der blev i 2007 uddelt �70.000 kr. til sociale formål og 60.000 kr. i form 
af uddannelseslegater. Endelig blev der betalt friabonnementer til bogbranchens elever på 
54.484.

Bogbranchens Fællesfond til Uddannelsesformål
v/ Ole A. Busck
Bestyrelsen består af Peter Thinghøj Christiansen (formand), Hanne Salomonsen (næst-
formand), Ole A. Busck og Lene Kørnov Rasmussen.
Bestyrelsen arbejder fortsat for at udbrede kendskab til fonden, der her desværre ikke 
været ret mange kvalificerede ansøgninger. Bestyrelsen håber på en ændring af dette for-
hold i 2009.
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Statistik 2008

Foreningens medlemstal er pr. januar 2009 i alt 59 forlag
+ 3 associerede forlag

Nye personlige medlemmer i 2008
Direktør Aksel Bech Christensen, Bechs Forlag - Viatone
Forlagschef Marius Hansteen, Gyldendal Akademisk A/S
Direktør Louise Haslund-Christensen, Thaning & Appel A/S
Økonomidirektør Thomas N. Kielgast, Lindhardt & Ringhof A/S
Forlagsleder Lene Trap-Lind, Bibelselskabets Forlag
Forlagschef Anders Mejlbjerg, Thaning & Appel A/S
Direktør Gert B. Nielsen, Forlaget MATEMATIK Aps.
Direktør Bjarne Ponikowski, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 
Forlagsleder Morten Tinning Sørensen, VIA Forlag
Direktør Torben Thuesen, Special-pædagogisk Forlag A/S
Administrerende direktør Niels Thøgersen, SPS-gruppen og XML-tekst 
Økonomichef Anette Whitt, JP/Politikens Forlagshus A/S
Direktør Michael Wright, DBB Acces

Udmeldte personlige medlemmer i 2008
Forlagsdirektør Erik Barfoed, Lindhardt & Ringhof A/S
Administrerende direktør Ole A. Busck, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S 
Forlagsdirektør Christian Ejlers, Christian Ejlers’ Forlag
Direktør Louise Haslund-Christensen, Thaning & Appel A/S
Forlagsredaktør Elisabeth Jensen, Christian Ejlers’ Forlag
Direktør Michael Kamp, Forlaget Spring
Økonomidirektør Birgitte Kjærsgaard, Lindhardt & Ringhof A/S
Forlagschef Tine Knapp, Schultz Forlag A/S
Forlagskonsulent Maj-Britt Lempel, Forlaget Tegl

Optagelser af nye forlag i 2008
Bechs Forlag - Viatone
Forlaget MATEMATIK Aps.
Specialpædagogisk Forlag A/S
SPS-gruppen og XML-tekst
Thaning & Appel A/S
VIA Forlag

Udmeldte forlag pr. 31.12.2008
Audioteket A/S
Forlaget Spring
Forlaget Tegl 
Turbine Forlaget Aps
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Administrerende direktør Peter Mollerup, Gyldendal Akademisk A/S
Administrerende direktør Bjarne Ponikowski, G.E.C. Gads Forlag A/S
Afdelingschef Kirsten Holck Rantorp, Avisen i Undervisningen
Redaktionschef Jens Røssel, Audioteket A/S
Administrerende direktør Per Schelbeck, Audioteket A/S
Direktør Ulrik T. Skafte, Turbine Forlaget Aps.
Forlagschef Rikke Hall Sommer, JP/Politikens Forlagshus
Direktør Elsebeth Tank, DBB Acces
Økonomidirektør Lars Ypkendanz, JP/Politikens Forlagshus A/S

Foreningen har primo 2009:
9� personlige medlemmer og 5 æresmedlemmer

Foreningens æresmedlemmer er:
Jarl Borgen
Ole A. Busck
Kurt Fromberg
Erik C. Lindgren
Otto B. Lindhardt

Boghandlere i 2008
Nyetablerede i 2008: 8
Antallet fordeler sig med 2 i provinsen og 6 i København

Overtagelser i 2008: 24
Antallet fordeler sig med 2� i provinsen og 3 i København

Totalt nedlagte boghandler i 2008: 26
Antallet fordeler sig med 22 i provinsen og 4 i København

Samlet antal boglader primo november 2008: 460
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Alrune A/S
Søndergade 3�, 5620 Glamsbjerg
Direktør Gorm Nielsen

Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet �0, �.sal
�4�5 København K
Chefredaktør Martin Keiding
Salgs- og marketingassistent Lise Falck Hansen

AV Forlaget Den Grimme Ælling
Planteskolevej �, 5250 Odense SV
Direktør Michael Lundsgaard

Avisen i Undervisningen
Skindergade 7, st. th.
��59 København K

Bechs Forlag – Viatone
Grusdalsvej 28, 8700 Horsens
Direktør Aksel Bech Christensen

Bibelselskabets Forlag
& Det kongelige Vajsenhus’ Forlag
Frederiksborggade 50, �360 København K
Generalsekretær Tine Lindhardt
Forlagsleder Lene Trap-Lind

Biblioteksmedier A/S
Energivej 9, 2750 Ballerup
Lydbogsredaktør Anna-Katrine Hansen

Bogans Forlag ApS
Stenvej 25A, 8270 Højbjerg
Forlagsboghandler Steen Piper

Bogfabrikken Fakta ApS
Jacob Dannefærds Vej 6 B
�973 Frederiksberg C
Direktør Kurt Dahlgaard

Borgens Forlag A/S
Valbygaardsvej 33, Postboks 424
2500 Valby
Adm. dir. Niels Borgen
Direktør Helle Borgen

Cicero / Chr. Erichsen A/S
Ørnevej 45, 2400 København NV
Forlægger Niels Gudbergsen

DA Forlag
Vester Voldgade ��3, �552 København V
Udviklingschef Eivind Holck Jensen

Danmarks Forvaltningshøjskoles 
Forlag
Lindevangs Allé �0, 2000 Frederiksberg
Forlagsredaktør Lis Elong

Danmarks Mindste Forlag
Sellerupvej 27, 7080 Børkop
Direktør Jette Hilger

Danmarks Pædagogiske 
Universitets Forlag
Tuborgvej �66, 2400 København NV

Dansk BiblioteksCenter A/S
Tempovej 7-�, 2750 Ballerup
Adm. dir. Mogens Brabrand Jensen
Direktør Carsten Andersen
Direktør Heddi Mortensen

Fortegnelse over medlemsforlag 
og personlige medlemmer 
pr. 1. januar 2009
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Dansk psykologisk Forlag
Kongevejen �55, 2830 Virum
Adm. dir. Henrik Skovdahl
Redaktionschef Lone Berg Jensen

DBB Acces
Teglværksgade 37, 2�00 København Ø
Direktør Michael Wright

Editio / Colbergs House of Books
Store Torv 5, 3700 Rønne
Adm. dir. Erik V. Krustrup
Forlægger Irene Krustrup

Erhvervsskolernes Forlag
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Adm. dir. Per Skovgaard Andersen
Økonomichef John Halvorsen

FADL’s Forlag A/S
Blegdamsvej 30, 2200 København N
Direktør Jan Frejlev

Forlaget Aronsen
Sundevedsgade �8, st. th.
�75� København V
Direktør Siri Aronsen

Forlaget Flachs ApS
Holte Midtpunkt 20, 2.sal, 2840 Holte
Direktør Allan Flachs
Direktør Anette Hellemann Flachs

Forlaget Hovedland A/S
Stenvej 25A, 8270 Højbjerg
Forlagsboghandler Steen Piper

Forlaget Klingbjerg I/S
Torvet 5, 6�00 Haderslev
Forlagsdirektør Thomas Klemann

Forlaget Matematik ApS
Hæderlighedsgyden 6, Nordby
Box �02, 8305 Samsø
Direktør Gert B. Nielsen

Forlaget Multivers ApS
Værnedamsvej 3 B, �8�9 Frederiksberg C
Forlægger Henrik Borberg

Forlaget Per Kofod ApS
Strandgade 32 A, 3000 Helsingør
Forlagsboghandler Per Kofod

Forlaget Uhrskov
Særmarksvej 46 A, 6670 Holsted
Direktør Frede Uhrskov

Forlaget Vandkunsten K/S
Lindgreens Allé 20 C, 2300 København S
Forlægger Søren Møller Christensen

Formula A/S
Måløvbakken, Postboks ���, 2760 Måløv

G.E.C. Gads Forlag A/S
Klosterstræde 9, ��57 København K
Adm. dir. Ulrik Hvilshøj

GeGe Forlag
Dybbølgade 9, 8000 Århus C
Direktør Grethe Neergaard Grønkjær

Gyldendal Akademisk A/S
Sjæleboderne 2, ��22 København K
Adm. dir. Hanne Salomonsen
Forlagschef Finn Vagn Andersen
Forlagschef Marius Hansteen
Forlagschef Lis Maaløe

Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag A/S
Klareboderne 3, �00� København K
Adm. dir. Stig Andersen
Direktør Lars Boesgaard
Direktør Mathias Bruun
Advokat Elisabeth Fogtdal
Direktør Per Hedeman
Direktør Bjarne Ponikowski
Direktør Johannes Riis
Direktør Tine Weppler

39



Haase & Søns Forlag A/S
Løvstræde 8, 2.tv., ��52 København K
Forlagsdirektør Michael Haase

JP/Politikens Forlagshus A/S
Vestergade 26, �456 København K
Adm. dir. Karsten Blauert
Direktør Lene Juul
Forlagschef Bolette Rud Pallesen
Forlagschef Søren Sattrup
Forlagschef Charlotte Weiss
Økonomichef Anette Whitt

Jurist-og Økonomforbundets 
Forlag A/S
Lyngbyvej �7, 2�00 København Ø
Forlagsdirektør Rolf Tvedt
Redaktionschef Vivi Antonsen Tvedt
Redaktionschef Wilfried Roloff

Lindhardt og Ringhof A/S
Vognmagergade ��, ��48 København K
Adm. dir. Anette Wad
Økonomidirektør Thomas Kielgast
Salgsdirektør Jeppe Mossin
Direktør Ebbe Dam Nielsen
Forlagschef Lars Tindholdt

MetaConsult Forlag
Fruegade �9, 4200 Slagelse
Direktør Sten Clod Poulsen

Museum Tusculanums Forlag
Njalsgade �26, 2300 København S
Forlagsdirektør Marianne Alenius

Nyt Juridisk Forlag A/S
Lyngbyvej �7, 2�00 København Ø
Redaktionschef Mogens Hillmann

Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck A/S
Landemærket ��, 5. sal, 
���9 København K
Adm. dir. Jesper Toft Fensvig
Direktør Joakim Werner

Nyt Teknisk Forlag
Ingerslevsgade 44, �705 København V
Forlagschef Henrik Larsen

Rhodos, Internationalt Forlag
for Videnskab og Kunst
Hørsholmvej �7, Holtegaard, 
3050 Humlebæk
Forlægger Ruben Blædel
Redakør Gertrud Jensen

Rosinante&Co. A/S
Købmagergade 62, 4., postboks 2252
�0�9 København K
Adm. dir. Tine Smedegaard Andersen
Litterær direktør Jacob Malling Lambert

Special-pædagogisk Forlag
Birk Centerpark 32, 7400 Herning
Direktør Torben Thuesen

SPS-gruppen
Hersegade �8, �. h, box 22, 
4000 Roskilde
Adm. dir. Niels Thøgersen

Systime A/S
Sct. Pauls Gade 25, 8000 Århus C
Direktør Poul Henrik Mikkelsen

Thaning & Appel A/S
Læderstræde 34. 3, �20� København K
Forlagschef Anders Mejlbjerg

TUR Forlag
Bygmestervej 5, �. th., 
2400 København NV
Forlagschef Annette Klubien

VIA Forlag
Skejbyvej �6, 824� Risskov
Forlagsleder Morten Tinning Sørensen

Wiboltts Forlag ApS
Webersgade 50, 2�00 København Ø
Forlægger Louise Wiboltt
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Wisby & Wilkens
Vesterled 45, 8300 Odder
Direktør Jacob Wisby

XML-tekst
Hersegade �8, �. h., postboks 22
4000 Roskilde
Adm. dir. Niels Thøgersen

Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade �77, 8200 Århus N
Direktør Claes Hvidbak

Associerede medlemmer:

Forlaget Atuagkat ApS
Postboks 2�6 
3900 Nuuk Grønland
Forlægger Inger Marie Hauge

Føroya Skúlabókagrunnur
Lützenstrøð 4, FO-�00 Törshavn
Færøerne
Forlagschef Helena Dam á Neystabø

Ilinniusiorfik 
Undervisningsmiddelforlag
Postboks �6�0, 3900 Nuuk, Grønland
Forlagschef Abia Abelsen

Æresmedlemmer:
Jarl Borgen 
Ole A. Busck
Kurt Fromberg
Erik C. Lindgren
Otto B. Lindhardt

Forlæggerforeningens repræsentanter 
i udvalg mv., som ikke er personlige 
medlemmer:

Nils Bjervig
Ansvarshavende chefredaktør,
BogMarkedet

Merete Borre
Redaktionschef, Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag

Jan Holm Henriksen
Økonomidirektør, Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag

Jakob Larsen
Supply chain manager, 
Lindhardt og Ringhof

Heidi Mikkelsen
Pressechef, Rosinante&Co.

Torben Piil
Informationschef, Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag

Troels Rydahl
Redaktionschef, Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag

Hans Henrik Schwab
Forlagschef, Lindhardt og Ringhof

Jens Skibsted
Forlagschef, Lindhardt og Ringhof
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Forlæggerforeninges 
overordnede organer

Plenarforsamlingen
Der har i 2008 været holdt 2 plenarforsamlinger inkl. årsmødet.

Bestyrelsen pr. 1. januar 2009
Bestyrelsens medlemmer
Karsten Blauert (formand)
Tine Smedegaard Andersen (næstformand)
Marianne Alenius, Mathias Bruun, Michael Haase, Ulrik Hvilshøj og Anette Wad 

Der har i 2008 været afholdt �0 bestyrelsesmøder.

Karsten Blauert (formand) Tine Smedegaard Andersen (næstformand)
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Marianne Alenius Mathias Bruun Michael Haase

Ulrik Hvilshøj Annette Wad

Direktør

Marie Svane

Advokat

Martin Dahl Pedersen

Statistikkonsulent

Ib Tune Olsen

Juridisk konsulent

Christine Bødtcher- Hansen

Forlæggerforeningens direktør, juridiske sekretær,
statistikkonsulent og juridiske konsulent
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Forlæggerforeningen
BUdget FOR 2009

	
	 	 	 skønnet
	 	 budget	 resultat	 budget
	 	 2008	 2008	 2009
	 	
	 	 1.000	kr.	 1.000	kr.	 1.000	kr.

indtægter	
Kontingenter 3.804 3.847 3.670
Foreningstræk fra Copy-Dan, 
Tekst & Node 875 930 930
Copy-Dan, AVU-kopier 0 32 0
Bogmarkedet �00 95 �00

Indtægter i alt 4.779 4.904 4.700
 

   
udgifter    
Gager m.v. 2.00� 2.088 2.200
Sekretariatets drift 696 676 7�2
Faste udgifter i øvrigt �.2�3 996 �.239
Tilskud og bidrag �68 �68 �68
Særlige udgifter 437 654 550
Dispositionspulje til aktiviteter 
efter konkrete beslutninger i bestyrelsen �08 33 �08

Udgifter i alt 4.623 4.615 4.977
    
Resultat før finansielle poster �56 290 -277
Finansielle indtægter �30 89 �00

resultat	før	skat  286	 379	 -177
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	 	 	 skønnet
	 	 budget	 resultat	 budget
	 	 2008	 2008	 2009
	 	
	 	 1.000	kr.	 1.000	kr.	 1.000	kr.

sekretar iatets	dr ift	 	
Husleje, varme og elforbrug �80 �80 2�6
Rengøring 3� 3� 32
Teleafgifter 26 �6 27
Porto �7 �2 �4
Forsikringer 3� 3� 32 
Blade og bøger mv. �5 �8 �9 
Kontingenter og abonnementer 30 33 34 
Revision og regnskabsassistance ��5 ��5 ��5 
Bogføringsassistance 20 20 20 
EDB-udgifter (herunder drift af Website) 50 44 75 
Kopiering incl. vederlag til Copy-Dan 37 34 35 
Kontorartikler og tryksager 60 50 50 
Vedligeholdelse af lokaler mv. 
incl. indkøb af inventar 35 57 �0
Personaleudgifter, kurser mv. 30 �0 �0
Diverse udgifter 6 �2 �0
Afskrivninger på driftsmidler �3 �3 �3

I alt 696 676 712
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	 	 	 skønnet
	 	 budget	 resultat	 budget
	 	 2008	 2008	 2009
	 	
	 	 1.000	kr.	 1.000	kr.	 1.000	kr.

faste	udgifter	 i 	øvr igt	 	 	 	
Bogbranchens Fællesråd:   
Generelle juridiske sekretæropgaver 50 50 50
Fastprisdispensationen 50 50 50

Bogbranchens Fællesråd i alt �00 �00 �00
Advokatudgifter vedr. ophavsret 386 20� 350
Juridisk rådgiver 232 �76 245
Anden ekstern assistance (Ordlyd)
evt. andre honorarer 0 0 0
Møder i udlandet, herunder FEP og IPA �00 99 70
Nordisk Forlæggerråd 20 �� 30
Stand Frankfurter Buchmesse 3 �0 �0
Rejse- og mødeudgifter indland �0 �� �2
Forlagsstatistik 45 40 45
Regnskabsundersøgelse 35 30 35
Skole- og lærebogsstatistik �5 �4 �5
Kvartalsstatistikker 32 27 35
Forbrugerundersøgelser 22 22 22
Årsmøde, plenarmøde og andre møder �60 2�9 230
Gaver 35 33 35
Formandens repræsentationsudgifter �5 3 5

I alt 1.213 996 1.239
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	 	 	 skønnet
	 	 budget	 resultat	 budget
	 	 2008	 2008	 2009
	 	
	 	 1.000	kr.	 1.000	kr.	 1.000	kr.

t i lskud	og	b idrag	 	 	 	
Uglevirke �0 �0 �0
Kontingent til IPA 75 75 75
Kontingent til FEP 65 65 65
Forening for ophavsretlig Forum 3 3 3
Forlæggerforeningens Jubilæumslegat 9 9 9
PEN’s Støttekreds, Forening for 
Boghaandværk 6 6 6

I alt 168 168 168

    
særl ige	udgifter	 	 	 	
Rådighedsbeløb for Sektionen for 
Undervisningsforlag �25 �25 �25
Ekstraordinære advokatudgifter ved 
samhandelsregler/fastprisdispensationen �00 �07 �00
Bogfest 2009 87 26,5 200
Andre honorarer (incl. juridisk bistand) 25 4 25
Hensat til tab på debitorer 0 0 0
Indsats mod ulovlig kopiering 0 300 0
Annoncering direktør �00 9� �00

I alt 437 653,5 550
  
  
disposit ionspul je	t i l 	akt iv i teter	
efter	konkrete	beslutninger

i 	bestyrelsen    
World Book Bay 0 25 0
Bidrag til IPA’s rejsefond for 
3. verdenslande 8 8 8
Bidrag til IPA vedr. ytringsfrihed 0 0 -
Pulje i øvrigt �00 0 �00

I alt 108 33 108

World book day: Støtte opsagt forår 2007, opsigelsen har virkning fra 2008
Bogfest udgift er honorar til Stine Nissen Kommunikation jf. tilbud
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