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Referat af generalforsamling 2011
Dato og sted: 7. april 2011 kl. 16.15-16.45 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU),
Aarhus Universitet
Referent: Christian Larsen

1) Valg af dirigent
Keld Grinder-Hansen foreslog Harry Haue, der blev valgt. Harry Haue takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

2) Formandens beretning
Keld Grinder-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling.
Udfordringen for selskabet i disse år var at tiltrække medlemmer til selskabets arrangementer og at
bevare medlemstallet, en udfordring, som også andre foreninger står overfor. Selskabet har 242
medlemmer.
Med ekstern støtte har selskabet fået en sund økonomi. Selskabet har fået tilskud fra Lærerstandens
Brandforsikring, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FFK) og Tidsskriftstøtteudvalget,
hvilket gør selskabet i stand til at udgive årbogen. Selskabet er taknemmelig for den tildelte støtte.
Støtten fra FKK medfører en forpligtelse til open access, dvs. at indholdet i årbogen skal være frit
tilgængeligt på internettet, når der er gået et år efter publiceringen. Selskabet har derfor fået
nydesignet selskabets hjemmeside www.uddannelseshistorie.dk, og man er i gang med at skanne og
digitalisere alle de ældre årbøger, så alt indholdet i årbøgerne siden første nummer i 1967 vil kunne
læses på selskabets hjemmeside. Selskabet regner med, at digitaliseringsprojektet er tilendebragt
inden sommeren 2011. Spørgsmålet bliver så, om man kan fastholde det nuværende antal
abonnementer, når årbogen bliver gratis og tilgængelig på internettet.
Selskabets hovedprodukt er årbogen, hvor 44. årgang udkom i december 2010 med temaet
”Fællesskab og elite. Skolen mellem det offentlige og private”. Årbogen blev lanceret i februar
2011 ved et arrangement på DPU.
Fokus på årbogen skyldes, at selskabet er holdt op med at arrangere besøg på
uddannelsesinstitutioner og uddannelseshistorisk interessante steder på grund af faldende
deltagerantal.
Selskabets boglager er blevet flyttet fra et lager i Tingbjerg til DPU, og der er blevet ryddet op i de
ældre titler. Man kan på selskabets hjemmeside se, hvilke titler der stadig sælges.
Keld Grinder-Hansen konkluderede, at selskabet har det godt, at selskabet har et godt produkt i
form af årbogen, og at selskabet på god vis udfylder et hul i det uddannelseshistoriske miljø.

Formandens beretning blev godkendt.

3) Kassereren aflægger regnskab
Søren K. Lauridsen aflagde regnskab, der viste indtægter for 78.545,38 kr., udgifter for 116.619 ,21
kr. kr. og dermed et underskud på 38.073,83 kr. Selskabets egenkapital var 14.605,88 kr. pr. 31.
december 2010. Regnskabet var revideret af statsaut. revisor Kirsten Frederiksen.
Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af budget og kontingent
Søren K. Lauridsen fremlagde budget for 2011, der opererede med indtægter for 83.000 kr.,
udgifter for 130.000 kr. og dermed et underskud på 47.000 kr.
Budgettet blev godkendt.
Generalforsamlingen godkendte uændrede kontingentsatser.

5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
Christian Larsen, Susanne Wiborg, Søren K. Lauridsen og Erik Nørr blev genvalgt.
Else Hansen blev valgt i stedet for Harry Haue, som ikke ønskede genvalg.
Som revisor blev genvalgt reg. revisor Kirsten Frederiksen, Rønde, og som
revisorsuppleant/medlemsvalgt revisor genvalgtes Niels Reeh.

7) Eventuelt
Keld Grinder-Hansen takkede Harry Haue for hans mangeårige virke i selskabet som medlem af
årbogens redaktionsudvalg 1986-97, som årbogsredaktør 1988-97 og som styrelsesmedlem 200611.

