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Referat af generalforsamling 2010 

 

Dato og sted: 22. april 2010 kl. 17.45-18.20 på Institut Skt. Joseph, København 

Referent: Christian Larsen 

 

  

1) Valg af dirigent  

Keld Grinder-Hansen foreslog Eilif Frank, der blev valgt. Eilif Frank takkede for valget og 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt  

  

2) Formandens beretning  

Keld Grinder-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling.   

  

Selskabet havde et vigende medlemstal, men var dog i god gænge med cirka 240 medlemmer. Det 

var dog vanskeligt at få medlemmerne til at komme til efterårsmødet og årsmødet, og styrelsen 

havde derfor opgivet at afholde efterårsmøder. Styrelsen ville i stedet for satse på at styrke 

selskabets kerneprodukt – årbogen – som det centrale tidsskrift i Danmark på dette område og på 

lanceringen af årbogen, idet disse lanceringsmøder tiltrak et større antal deltagere. Man ville som 

udgangspunkt ikke  satse på andre aktiviteter.  

  

For at finansiere årbogens udgivelse havde det været nødvendigt med eksterne midler i form af 

tilskud fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK). Tilskuddet havde imidlertid 

medført, at der var kommet ro om selskabets økonomi.   

  

Tilskuddet fra FKK betød også, at selskabet var forpligtet til open access, dvs. at årbogen senest et 

år efter udgivelsen skulle være frit tilgængelig på internettet. Styrelsen ville derfor i det kommende 

år arbejde på at digitalisere alle årbøgerne og gøre dem frit tilgængelige på selskabets hjemmeside.  

  

Formandens beretning blev godkendt.  

 

3) Kassereren aflægger regnskab  

På vegne af Søren K. Lauridsen aflagde Christian Larsen regnskab, der viste indtægter for 

75.725,31 kr., indtægter for 40.752,44 kr. og dermed et overskud på 34.972,87 kr. Selskabets 

egenkapital var 52.679,71 kr. pr. 31. december 2009. Regnskabet var revideret af selskabets revisor 

Niels Reeh.  

  

Regnskabet blev godkendt.  

  

4) Fastsættelse af budget og kontingent  

Christian Larsen fremlagde også budget for 2010, der opererede med indtægter for 108.500 kr., 

udgifter for 104.500 kr. og dermed et overskud på 4.000 kr.  

  



En række spørgsmål til budgettets tal i forhold til årsregnskab 2009 blev besvaret.  

  

Budgettet blev derefter godkendt.  

  

Generalforsamlingen godkendte uændrede kontingentsatser.  

  

5) Ændring af vedtægter 

Keld Grinder-Hansen begrundede de to ændringsforslag, der blev godkendt.   

  

6) Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag.  

  

7) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant  

Keld Grinder-Hansen, Jesper Eckhardt Larsen og Lisa Rosén Rasmussen blev genvalgt.  

  

Jes Fabricius Møller og Ebbe Forsberg ønskede ikke genvalg. I stedet for disse to blev Anne 

Katrine Gjerløff og Stefan Hermann valgt ind i styrelsen.   

  

Som revisor blev valgt reg. revisor Kirsten Frederiksen, Rønde, og som 

revisorsuppleant/medlemsvalgt  revisor valgtes den hidtidige revisor Niels Reeh.  

  

8) Eventuelt  

Intet. 

 

 

 

  

 


