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Referat af generalforsamling 2017
Dato og sted: 23. februar 2017 kl. 14-15 på Rigsarkivet
Referent: Christian Larsen
1. Dirigent
Formanden (Else Hansen) foreslog Harry Haue, der blev valgt. Harry Haue konstaterede derpå, at
generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning
Else Hansen indledte med at sige, at det har været et godt år siden sidste generalforsamling. Der er
udsendt en årbog med et historiografisk tema og de sædvanlige årsoversigter og en
anmeldersektion. – Der er udsendt et nyhedsbrev til de godt 200 modtagere fem gange i 2016. Det
har sit naturlige fokus på selskabets aktiviteter, men bringer også nyheder fra Norden og det øvrige
udland. – Et mangeårigt medlem af selskabet, Christian Glenstrup, er afgået ved døden. Han lagde
en stor indsats som styrelsesmedlem 1987-98 og sekretær 1988-98. Han var en drivende kraft bag
genoprettelsen af Skolemuseet og sikring af sognekort og anskuelsesplancherne. – Jesper Eckhardt
Larsen er hovedredaktør på årbogen, ligesom han også er temaredaktør på 2017-årbogen sammen
med Mette Buchardt. Nyhedsbrevet udsendes af Else Hansen og nu også Mette Buchardt.
I forlængelse af formandens beretning redegjorde Erik Nørr for det lukkede Skolemuseums
samlinger, som siden 2008 har været pakket ned i containere. Dette har besværliggjort udnyttelse af
disse samlinger. Takket været især Ning de Coninck-Smith blev der skaffet 4 mio. kr. til udpakning
og fordeling af samlingerne til de museer og samlinger, som har interesse for skolehistorie. 48
museer/samlinger har derfor fået materiale. Den resterende del uddelt til f.eks. fysiklærere, mens det
allersidste gik til Røde Kors. Der vil i løbet af 2017 blive etableret et digitalt skolemuseum med
bl.a. affotograferinger af genstandene fra skolemuseum, anskuelsestavlerne og den store samling af
skolefotos.
Signe Holm-Larsen gjorde opmærksom på Jonstrupsamlingen, der holdes åbent via en
frivilliggruppe, som skal bidrage til beskrivelse af skolefotografierne.
Harry Haue spurgte, om der er samarbejde med de nordiske organisationer på tilsvarende niveauer.
Else Hansen svarede, at der ikke et formaliseret samarbejde, men at styrelsen vil tage dette emne
under drøftelse. Christian Larsen supplerede med at sige, at man har en god kontakt til svenske og

norske universitetsmiljøer. Mette Buchardt gjorde opmærksom på, at der hvert andet år afholdes
nordisk uddannelseshistorisk konference, som oftest i Sverige.
Der blev spurgt, om foreningen ville søge Letterstedtske Föreningen. Jesper Eckhardt Larsen
svarede, at man til 2016-årbogen har fået 10.000 SKR.
Formandens beretning med godkendt.

3) Kassereren aflægger regnskab
Da kasseren var forhindret i at deltage, gennemgik formanden det udleverede regnskab med
indtægter for 69.231 kr. og udgifter for 72.000 kr. og dermed et underskud på 2.769 kr. Selskabet
havde pr. 31.12.2016 aktiver for 46.000 kr.
I forlængelse af regnskabet var der en drøftelse af, hvordan man tiltrækker flere medlemmer og
dermed også forbedrer selskabets økonomi. Skulle man f.eks. få alle skoleledere til at indmelde sig?
Styrelsen vil arbejde videre med dette forslag.
Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af budget og kontingent
Formanden præsenterede også budgettet, der hviler på den forudsætning, at kontingentet er uændret.
Budgettet opererer med indtægter for 77.000 kr. og udgifter for 72.200 kr. og dermed et overskud
på 4.800 kr.
Budget blev godkendt.

5) Ændring af vedtægter
Formanden fremlagde styrelsens forslag til ny formålsparagraf:
§ 1. Selskabet udgør gennem forskning og formidling et videnskabeligt forum for formidling af og
debat om historiske og aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet med særligt fokus på
Danmark. – Forskningen og formidlingen tager udgangspunkt i et lokalt, regionalt og globalt
perspektiv og inddrager derved samspil og sammenligning med udviklingen uden for landets
grænser. – Selskabets virkeområde omfatter alle uddannelser fra førskolealderen over grundskolen
og de frie skoleformer, ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser og voksen- og
efteruddannelserne m.v.
I den efterfølgende drøftelse af vedtægtsændring blev begrebet ”oplysning” efterlyst som en del af
formålsparagraffen, idet man fandt ordet ”formidling” mindre egnet. Mette Buchardt foreslog, at
man vedtog forslaget, som det forelå, men at styrelsen på næste generalforsamling fremlægger en
revideret udgave.

Den nye formålsparagraf og Mette Buchardts forslag blev godkendt.

6) Indkomne forslag
Ingen.

7) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
Erik Nørr, Søren K. Lauridsen og Else Hansen blev genvalgt.
Niels Reeh ønskede ikke genvalg. I hans sted indtræder den nuværende suppleant Karoline Baden
Staffensen, der blev indvalgt som styrelsesmedlem.
Ida Juul blev valgt som ny suppleant.
Kirsten Frederiksen blev genvalgt som revisor, mens Thyge Winther-Jensen genvalgtes som
revisorsuppleant.

8) Eventuelt
Else Hansen præsenterede sin nye bog, Professorer, studenter og polit.er - om velfærdsstatens
universitetspolitik 1950-1975, der netop er udgivet på Museum Tusculanums forlag.

