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1) Valg af dirigent
Thyge Winther-Jensen blev valgt.
Dirigenten erklærede forsamlingen for lovligt indkaldt.

2) Formandens beretning
Formandens skriftlige beretning lød således:
”I 2017 har Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie igen udsendt en årbog med originale
forskningsbidrag samlet om et tema. I 2017 var temaet professionernes uddannelseshistorie, og jeg synes at
årbogen indeholder en spændende samling artikler om emnet.
Der ligger mange timers arbejde bag udgivelsen af årbogen. Tak til forfatterne, forskerne, som på grundlag af
deres forskning har lavet artikler, der passer til årbogens format. Og tak til de dobbelt så mange fagfæller, der
to og to, men naturligvis uafhængigt af hinanden, har bedømt artiklerne. Ud over de forskningsbaserede
artikler indeholder årbogen også en orientering om samlingerne fra Dansk Skolemuseum og de faste indslag
med Signe Holm-Larsens gennemgang af årets uddannelsespolitiske begivenheder, uddannelseshistorisk
årsbibliografi udarbejdet af Christian Larsen og endelig en stor sektion med anmeldelser, som er skrevet af
dygtige fagfæller på de enkelte områder. Også tak til alle dem, som på den måde har bidraget. En løs
optælling siger, at mindst 35 personer således har bidraget til årbogen på forskellig vis. Hertil kommer
årbogens redaktion, som har holdt sammen på alles anstrengelser.
Redaktionen bestod i 2017 af ansvarshavende redaktør Jesper Larsen og styrelsesmedlemmerne Mette
Buchardt og Karoline Baden Staffensen. Så årbogen har ikke skrevet sig selv, men er resultatet af mange
kompetente forskeres arbejde. Det er et vigtigt mål for selskabet, at årbogen kan samle og synliggøre
uddannelseshistoriske temaer på et højt fagligt niveau.
Årbog 2017 er kommet lidt længere ud blandt uddannelseshistorisk interesserede, end vi er vant til.
Lærerstandens Brandforsikring og Danske Professionshøjskoler har nemlig begge købt et større antal
årbøger, som I har fordelt til jeres årsmøder. Det er vi meget taknemmelige for i selskabet; det betyder, at
endnu flere får lejlighed til at lære årbogen at kende; og det har også betydet et godt tilskud til selskabets
økonomi. Mange tak for jeres støtte!

Arbejdet med årbog 2018 er allerede godt i gang. Der blev udsendt et call for papers i september. Temaet er
medier og materialer, anvendt som læremidler i undervisningen. Forfatterne er nu i gang med artiklerne, og
årbogen kommer som sædvanligt til jul 2018.
Selskabet har igen fået støtte fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK). Der er tale om
en bevilling for de næste tre år, men forskningsrådet yder ikke længere støtte til trykning af årbogen.
Derimod til digital udgivelse. I styrelsen har vi vurderet, at selskabet selv kan finansiere trykningen af
årbogen, ikke mindst fordi der jo også er indtægter fra kontingentbetaling.
Nyhedsbrev om Uddannelseshistorie er udsendt otte gange i 2017. Det har især fokuseret på selskabets egne
aktiviteter, men bestræber sig også på at nævne nye uddannelseshistoriske bøger og artikler. Nyhedsbrevet
modtager gerne information om nye uddannelseshistorisk relevante initiativer, arrangementer og udgivelser.
Nyhedsbrevet er hidtil blevet redigeret af styrelsesmedlemmerne Mette Buchardt og Else Hansen. 230 er
modtagere af nyhedsbrevet; ikke alle er medlemmer af selskabet.
I august holdt vi en ekstraordinær generalforsamling, fordi vores kasserer gennem mange år, Søren K.
Lauridsen, ønskede at træde ud af styrelsen. Heldigvis har Jens Bennedsen fra biblioteket her på DPU sagt ja
til opfordringen til at indtræde i styrelsen og overtage kassererjobbet. Du har fået en ilddåb. Det er nemlig
ikke nemt at skifte kasserer. Først skulle vi gennem flere runder med underskrifter til banken, og siden har
der også været problemer med at få overført registreringerne i virk.dk til de rigtige personer. Tak for din
udholdenhed på den nye post.
Ved denne generalforsamling har flere styrelsesmedlemmer meddelt, at de ønsker at udtræde af styrelsen.
Det drejer sig om Ida Juul, der i et år har været suppleant til styrelsen. Ida har mange bolde i luften og ønsker
at koncentrere kræfterne om andre aktiviteter. Vi siger tak for godt samarbejde, hvor Ida blandt andet har delt
ud af sine tidsskrifterfaringer.
Børge Riis Larsen har også ønsket at trække sig ud af styrelsen. Børge har i 20 år ydet en betydelig indsats i
årbogens redaktion på mange måder. Her vil jeg blot trække en enkelt ting frem, nemlig den helt nødvendige
korrekturlæsning, et arbejde, som ikke rigtigt bliver bemærket, når det bliver gjort med så stor omhu, som
Børge har lagt i det, men som sandelig bliver savnet i det øjeblik, det ikke bliver udført. Børge har desuden
skrevet mange anmeldelser i årenes løb, og han har som forsker senest bidraget til uddannelseslitteraturen
med værket om pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen, som kom i 2013. Mange tak for et godt samarbejde.
Jeg har selv fået et nyt job som digitalarkivar i Københavns Stadsarkiv, og det betyder, at jeg ikke længere er
aktiv forsker. Derfor ønsker jeg også at udtræde af styrelsen. Jeg blev valgt ind ved generalforsamlingen i
2011 og har været formand de sidste tre år. Det har været rigtig spændende for mig på den måde at være en
del af det uddannelseshistoriske fællesskab, og jeg takker styrelsesmedlemmerne for et fint samarbejde
gennem årene.”

Beretningen blev godkendt.

3) Kassereren aflægger regnskab
Jens Bennedsen fortalte, at der i 2017 havde været indtægter for 95.605 kr. og udgifter for 108.612
kr. og dermed et underskud på 13.007 kr., fordi to årbøger er betalt inden for samme regnskabsåret.
Regnskabet er påtegnet af revisoren. Der er faldende indtægter fra kontingentbetalinger grundet
faldende medlemsantal.
Generalforsamlingen pålægger styrelsen at undersøge baggrunden for revisorbemærkningen og om
fornødent at ændre den, hvis det er muligt.
Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af budget og kontingent
Jens Bennedsen meddelte, at styrelsen har vedtaget at fremlægge et budget, der opererer med
indtægter for 55.000 kr. og udgifter for 73.800 kr. Der er faldende kontingentbetalinger og stigende
portoudgifter.
Budgettet blev godkendt.
Styrelsen foreslog uændrede kontingentsatser:
 Et personligt årsabonnement koster 225 kroner årligt
 Et institutionsabonnement koster 325 kroner.
 Et abonnement for studerende og pensionister koster 175 kroner.
Kontingentsatser blev godkendt.

5) Ændring af vedtægter
Else Hansen fortalte om de påtænkte ændringsforslag:
 I formålsparagraffen (§ 1) er ordet ”oplysning” indsat.
 Tegningsretten er indsat i § 6 for lette arbejdet i forhold til banker, offentlige myndigheder m.v.
 Ny regel om arbejdsfordeling i § 6, idet styrelsen også udpeger hvert årbogs temaredaktionen og
bidragsydere til de faste rubrikker.
 Præcisering af reglen om fagfællebedømmelse af årbogens artikler i § 7.
Forslagene blev vedtaget, dog med ændringen ”(årsbibliografien, årsoversigten m.v.)” i sætningen
”Styrelsen udpeger…”.

6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant




Genvalgt: Karoline Baden Staffensen (for 1 år), Mette Buchardt (for 2 år), Jesper Eckhardt
Larsen (for 2 år), Lisa Rosén Rasmussen (for 2 år), Jens Bennedsen (for 1 år)
Nyvalgt: Maria Rejkjær Holm (for 2 år), Jens Aage Poulsen (for 1 år), Christian Vollmond (som
suppleant for 2 år).
Genvalgt: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde, og revisorsuppleant Thyge Winther-Jensen.

8) Eventuelt
Intet.

