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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Books From Denmark, forår 2020
Udvalget drøftede de indstillede titler til forårets nummer og besluttede hvilke titler der skal
præsenteres i forårets nummer af Books from Denmark. Udvalget besluttede 13 skønlitterære
titler, 7 faglitterære og 10 børne- og ungdomstitler.
3. Udvalgets priser til drøftelse
Udvalget fik forelagt en liste over de priser, som udvalget administrerer og betaler for. Et antal af
priserne er lovbunde, mens nogle er op til udvalget at beslutte. Udvalget besluttede, at priserne
har et fornuftigt antal og et fornuftigt prisniveau for nu og stadfæstede beslutningen fra foråret
2018.
4. Iværksættelse af undersøgelse af danske bøger i udlandet – indledende drøftelse
Udvalget besluttede at iværksætte en mindre undersøgelse af danske bøger i udlandet. På
baggrund af udvalgets forslag udarbejder sekretariatet en projektbeskrivelse og tidsplan.
Undersøgelsen vil omfatte bøger udgivet for 3-4 år siden. Der udvælges et passende antal titler
(mellem 10 og 20) fra tre mindre sprogområder og tre større sprogområder. Der vælges både
voksen skønlitteratur og børnelitteratur. Der undersøges på parametrene kritisk modtagelse, salg,
opfølgning på forfatterskab og evt. et par yderligere parametre. Det undersøges hvorvidt opgaven
kan udføres i samarbejde med 1-2 praktikanter.
5. Kritiker-initiativet – opfølgning mundtligt
Det blev aftalt at sekretariatet sikrer en yderligere synlighed ved at kontakte Kritikerlavet og
Samlede kritikere. Desuden skal der henvises til søgemuligheden via puljen Dansk litteratur i
Danmark.
6. Digitale fortællinger – kort opfølgning mundtligt
Støtte til digitale fortællinger skal tages op og drøftes på et bestyrelsesmøde med henblik på en
beslutning om hvorledes der kan iværksættes en særlig indsats for området.
7. Meddelelser
Meddelelser fra sekretariatet. Workshop muligvis den 14. maj om kriterier i fonden.
Mai fortalte om uddeling af Tidsskriftstøtten.
Bo fortalte om møde i Huskunstnerudvalget. Der var færre ansøgninger end sædvanligt.
DUKE – to litterære ansøgninger blev imødekommet. Mai refererede fra udvalget.
8. Mødets gang
Intet til dette punkt.
9. Evt.
Intet til dette punkt.

Side 2

