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Dato og sted: Lørdag d. 18. april 2009 kl. 16.00 på Rønde Høj- og Efterskole.
Referat: Søren K. Lauridsen

Bestyrelsesformanden Keld Grinder-Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Jesper Eckhardt Larsen blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Søren K. Lauridsen blev valgt som referent.
2. Formandens beretning.
Formanden Keld Grinder-Hansen aflagde bestyrelsens beretning. Selskabet har et medlemstal på ca.
260, som er en nogenlunde fastholdelse af niveauet fra året før. Selskabets økonomi er stramt, men i
balance.
Med udgangen af 2008 mistede Selskabet desværre sin naturlige base på Dansk Skolemuseum, da
museet blev lukket og nedpakket. Selskabets bestyrelse arbejder på at finde en ny institutionel
forankring for sin virksomhed.
Selskabet har holdt følgende arrangementer i det forløbne år: Efterårsmødet afholdtes på Henritte
Hørlücks skole i Odense – den eneste privatejede skole i Danmark. Den 5. februar 2009
præsenteredes Uddannelseshistorie 2008 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, hvor en
række af bidragsyderne til temabindet om ”Ånden fra 68” fremlagde deres artikler. Der deltog ca.
50 personer i arrangementet.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Kassereren aflægger regnskab.
Kassereren Søren K. Lauridsen fremlagde det reviderede regnskab for finansåret 2008. Regnskabet
udviser en omsætning på 145.698 kr. og et mindre teknisk underskud på 4.270 kr. som følge af
betaling af en del af bogtrykkerregningen for årbogen før regnskabsårets afslutning. Udgifter og
indtægter til symposiet i efteråret går stort set i nul. Årsregnskabet blev godkendt uden
bemærkninger.
4. Fastsættelse af budget og kontingent .
Kassereren fremlagde budgettet for 2009, som er godkendt i bestyrelsen på et møde d. 5. Februar.
Budgettet viser et mindre overskud på 2.500 kr. og er baseret på et medlemstal på 250 medlemmer.
Der er budgetteret med et forventet tilskud til udgivelse af årbogen på 55.000 kr.

Kontingentet blev foreslået uændret.
Budget og kontingent blev godkendt uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag.
Formanden kunne meddele, at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen.
6. Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
På valg til bestyrelsen var Erik Nørr, Christian Larsen, Harry Haue og Søren K. Lauridsen. Alle var
villige til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Niels Reeh blev genvalgt som Selskabets revisor og havde givet tilsagn om at han var klar til
genvalg.
Revisorsuppleant Rune Clausen blev foreslået genvalgt, men var ikke til stede.
7. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger til eventuelt, hvorefter formanden afsluttede generalforsamlingen.

