Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings ottende generalforsamling, søndag d. 26.
februar 2006 kl. 12.30.
Sted: Kulturstaldene, Forsamlingshuset, Halmtorvet 11, 1700 København V
Punkt 1:Valg af dirigent og referent:
Til dirigent valgtes Bjørn Runge og som referent valgtes Torsten Valeur.
Dirigenten startede med at konstatere af generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet den
overholdt den i vedtægterne gældende tidsfrist.
Punk 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning:
Foreningens formand Kjeld Allan Larsen startede med at fortælle at bestyrelsens beretning er
et resultat af et kollektivt arbejde hvor de enkelte arbejdsgrupper har leveret beretning om
deres respektive gruppers forgangne år. Derefter fulgte oplæsning af den skriftlige beretning:
Dansk-Kinesisk Forening har nu igennem sin syvårige eksistens skabt sig et solidt
erfaringsgrundlag. Bestyrelsen vurderer, at foreningens synlighed i den danske offentlighed er
i stadig vækst. Synlighed skaber samtidig et større forventningspres i forhold til foreningens
aktivitetsniveau. Omverdenens forventninger, kombineret med vores eget ambitionsniveau,
tvinger os til ikke kun at tænke i afstukne baner, men også at tænke nyt. Foreningen står over
for et formandsskift, som ligeledes skal bidrage til en fornyelse af ledelsesstilen. Vi skal på
denne generalforsamling, bl.a. via et nyt arbejdsprogram, tage stilling til følgende spørgsmål:
hvilke arbejdsopgaver skal vi først og fremmest koncentrere os om i den nære fremtid, og
hvordan kan vort arbejde bidrage til at gøre foreningen endnu mere synligt i en bredere
offentlighed og dermed skabe et bredere grundlag for medlemstilslutning?
En aktiv forening kendetegnes ved, at nogle aktiviteter udvides, nye opstår og andre hviler
eller forgår. Hovedparten af de aktiviteter, vi fik etableret ved foreningens start, er fortsat vore
hovedaktiviteter i dag: Kinabladet, sekretariatet, hjemmesiden og mødegruppen, andre er
faldet væk eller blot hvilende: rejsegruppen, udstillingsgruppen og erhvervsgruppen. En ny
aktivitetsgruppe, kontaktgruppen, opstod i 2003. Den tager sig af forbindelse til foreninger og
aktiviteter i øvrigt i samfundet omkring os. I 2005 blev skoletjeneste og bogsalg udskilt fra
sekretærfunktionen og udgør en selvstændig aktivitet under foreningens tidligere sekretær
Gudrun Lindhard. Til hver af foreningens aktivitetsgrupper er knyttet mindst et
bestyrelsesmedlem. Denne struktur skal bruges til at koordinere aktiviteterne og styrke
bestyrelsens ansvar for det samlede aktivitetsudbud.
En væsentlig ny aktivitet i det forløbne år var, at foreningen var vært for en kulturperson fra
det ikke-officielle Kina, dramatiker og teaterdirektør Zhang Guangtian. Via Zhangs besøg i
november-december fik foreningens medlemmer mulighed for at opleve pulsen i det moderne
kulturliv i Kina. I den forbindelse fik foreningen også etableret samarbejde med en række
universitetsinstitutter og kulturpersonligheder i Danmark. De etablerede kontakter vil
sandsynligvis fortsætte og bære frugt i de kommende år, både i form af forbindelser mellem
kulturliv i Kina og Danmark og mellem Dansk-Kinesisk Forening og danske institutioner.
I virkeligheden har vi igennem flere år snakket om også at skabe kontakter til det civile
samfund i Kina. Derved understreger foreningen sin uafhængighed og undgår at blive taget til
indtægt for det officielle Kinas politik.
Dansk-Kinesisk Forenings bestræbelser på at fungere uafhængigt i forhold til kinesiske
myndigheder betyder ikke, at vi ikke samtidig bestræber os for at have gode forbindelser til
det officielle Kina.
Vi har således et udmærket samarbejde med Kulturafdelingen ved Kinas ambassade i
København. Foreningen var initiativtager til iværksættelse af en filmreception på ambassaden
d. 2. december, hvor vi så filmen Red River Valley, et drama som udspiller sig på Det

Tibetanske Plateau. Kulturafdelingen har fået ny chef, kulturattaché Zhang Zhihong. Han ser
ud til at blive en vigtig kontaktperson: er meget interesseret i at lære foreningen at kende og
gå aktivt ind i et samarbejde. I øvrigt er han meget ivrigt gået i gang med at lære dansk.
Derimod ser det ud til, at Det kinesiske Folks Selskab til Venskab med Fremmede Lande, med
hovedkvarter i Beijing, har glemt os, idet selskabet to år i træk ikke har afsendt nytårshilsener
til os.
Den større synlighed i løbet af året har givet sig udslag i en glædelig medlemsfremgang.
Således havde vor forening pr. 31. december 2005 316 personmedlemmer, hvilket er en
fremgang på i alt 42 eller 15% sammenlignet med 2004. Så foreningens målsætning om at nå
300 medlemmer ved årets slutning blev dermed til fulde indfriet. Langt hovedparten af
medlemmerne bor på Sjælland, nemlig 81%, mens kun 11% er bosiddende i Jylland. Blandt
medlemmerne bor to i Kina, en i Sverige og en på Færøerne, dog fortsat ingen på Grønland.
Kinabladet.
Kinabladet er udkommet lige siden Dansk-Kinesisk Forenings stiftelse for syv år siden. Det er
blevet til 28 numre. I begyndelsen var bladet på 24 sider, som det vistnok undertiden kneb
med at få fyldt med nogenlunde læseværdigt stof, men i de senere år er der sket en stor
udvikling i retning af at gøre bladet til et tidsskrift med velskrevne artikler om kinesiske
forhold, skrevet af både danske og kinesiske forfattere, men stadig ved udvælgelse af emner
og behandlingen af dem med et menigt, men kinainteresseret publikum i tankerne.
Bladet har fået en velfungerende redaktion med otte kinakyndige og iderige medarbejdere, der
på den ene eller anden måde sætter deres præg på hvert nummer. Det har vist sig, at det ikke
er svært at skaffe artikler til bladet. En anmodning til en skribent om at skrive en artikel bliver
sjældent afvist. Det må tages som et tegn på, at bladet nyder en vis respekt, ikke mindst
blandt kinaeksperter i det akademiske miljø, som gerne vil formidle deres viden om Kina til et
interesseret publikum.
Redaktionen har ved forskellige lejligheder fået anerkendende ord om bladet, så det
redaktionelle arbejde vil fortsætte i samme spor som hidtil.
Økonomien er jo en vigtig forudsætning for at lave et blad af høj kvalitet. Vi nyder heldigvis
godt af økonomisk støtte fra S.C.Van Fonden – det var den der hidtil har heddet Daloon
Fonden. Til udgivelse af bladet i 2006 har vi fået samme beløb som de foregående år, nemlig
30.000 kr. Det sætter os i stand til at fremstille et lidt dyrere blad end foreningens økonomi
tillader. De to seneste år har vi for eksempel udvidet årets sidste nummer til 48 og 52 sider
med en række artikler om et bestemt tema, i 2004 var det de kinesiske medier, i 2005 kløften
mellem rig og fattig. Der er også blevet råd til at levendegøre bladet i form af flere billeder,
der kan supplere teksten.
Så der er grund til at bringe en varm tak til S.C. Van Fonden for dens økonomiske støtte.
Foreningen søgte og fik bevilget et tilskud på 3.236 kr. fra den såkaldte Bladpulje, en
portofond, som er oprettet under Biblioteksstyrelsen til gavn for en række tidsskrifter og andre
blade, der opfylder bestemte kriterier. Biblioteksstyrelsen har endnu en gang meddelt os, at
den har besluttet at yde et distributionstilskud på 5.287 kr. for 2006.
Redaktionen opretholder et nært samarbejde med mødegruppen og webmasteren, således at
møderne kan annonceres i god tid, og hjemmesiden kan supplere bladet.
Bladets betalte oplag var for årets tre første numre på 400 eksemplarer, mens årets sidste
nummer, temanummeret blev trykt i 500 eksemplarer. Hovedparten af bladene går til
medlemmer, men herudover er der 27 abonnenter, der ikke er medlemmer. Resten bruges til

kampagner, bilagsblade til skribenterne, udsendelse til personer, der – stort set alle via
hjemmesiden – har vist interesse for medlemsskab samt et (stærkt begrænset) antal
friabonnenter.
Mødegruppen
Det blev til rigtig mange gode – men ikke altid velbesøgte - mødearrangementer i årets løb.
Den centrale placering i Kulturstaldene på Halmtorvet har slået sig fast i stadig flere både
medlemmers og ikke-medlemmers bevidsthed, herunder et stigende antal unge. Men der er
fortsat problemer med at finde stedet!
Arrangementerne udgjorde en spændende og blandet tur ud i det "kinesiske", omfattende
følgende foredrag:
Krop og sygdom i det antikke Kina, et foredrag ved Thomas Meldgaard, cand.phil. i kinesisk
kunst- og kulturhistorie (torsdag d. 20. januar)
Fra frihedens slagmarker i Kina, Indien og Afrika, et foredrag ved Jørgen Steen Nielsen,
journalist ved dagbladet Information (torsdag d. 3. februar)
Poesi: Hvad skal det til for? foredrag ved Sidse Laugesen, sinolog og studerende ved Institut
for æstetiske Fag, Aarhus Universitet (mandag d. 14. marts)
Nye ord i kinesisk, et foredrag ved Signe Overgaard, studerende i kinesisk ved Københavns
Universitet (torsdag d. 14. april)
De kinesiske skrifttegn, et foredrag ved Cecilia Lindqvist, sinolog og formand for Svenskkinesiska föreningen (onsdag d. 11. maj)
Kinesiske filosoffer om menneskets natur, et foredrag ved Klaus Bo Nielsen, cand.mag. i
kinesisk og religionshistorie (torsdag d. 15. september)
Kejserriget og det byzantinske rige, et foredrag ved Karsten Fledelius, lektor i historie,
Københavns Universitet (onsdag d. 5. oktober)
Kina i Davids Samling, museumsbesøg og rundvisning ved Mette Bruun, cand.mag. ved Davids
Samling (søndag d. 30. oktober)
Silke og Silkevejen, et foredrag ved Anne Hedeager Krag, mag.art. i forhistorisk arkæologi,
Aarhus Universitet (onsdag d. 16. november)
Kinesiske karrierekvinder og modemagasiner, et foredrag ved Annette Dahl, cand.mag. i
kinesisk og i køn, kommunikation og kultur (torsdag d. 19. januar)
Foreningen har tillige arrangeret et velbesøgt (23 deltagere) Kalligrafikursus med Lan Valeur
som underviser og instruktør (tre aftener i januar)
Foreningens mødegruppe, i alt fire personer, bestræber sig på at arrangere et foredrag hver
måned i løbet af året, undtagen i sommermånederne. Foreningens økonomiske situation
tillader, at vi kan trække på foredragsholdere fra hele landet, det vil sige i praksis dække
transportomkostninger fra hinsides Storebælt. Det benytter vi os af i stigende omfang, idet
mere end halvdelen af vore foredragsholdere kom vest fra Bæltet og endda en første
foredragsholder fra udlandet. Det ganske varierede udbud af foredrag af høj kvalitet med et
engageret publikum på en centralt beliggende lokalitet har potentiale til at udvikle sig til et
fornemt varemærke for foreningen.
Til de otte foredrag i Kulturstaldene i løbet af 2005 har der i alt været 194 deltagere, det vil
sige i gennemsnit 24 deltagere per foredrag, nøjagtigt som i 2004, men varierende fra blot 9
til 53.
Tilhørerskaren er stadig beskeden. Selv om konkurrencen fra foredragstilbud og øvrige
kulturtilbud i Københavnsområdet generelt er meget omfattende, så kan foreningen fortsat
forsøge at fremme antallet af tilhørere ved en mere offensiv annoncering i forhold til
offentlighed og målgrupper.

Hjemmesiden
På hjemmesiden opdateres oplysninger om bestyrelsens konstituering og medlemmer, og
bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen lægges ud.
Til støtte for Kinabladet bringer hjemmesiden indholdsfortegnelse med artikelresumé for hidtil
udkomne numre af bladet.
Med henblik på at gøre oversigten over foreningens aktiviteter mere overskuelig er forsiden
udstyret med et lille reklamespot med de aktuelle arrangementer. Herfra kan man så klikke sig
hen til at læse nærmere om arrangementet, samt andre kommende arrangementer. Der er
også en side med oplysninger om, hvordan man finder Kulturstaldene, hvor de fleste af
foreningens arrangementer foregår.
Der har i 2005 været annonceret 11 arrangementer.
Derudover er der et link til KultuNaut vedrørende arrangementer om Kina forskellige steder i
Danmark.
Lidt statistik for hjemmesiden:
Der har i 2005 været stigende antal besøg på hjemmesiden: 17.701 unikke besøg,
sammenlignet med 15.641 besøg i 2004. Dette giver 48 individuelle besøg per dag på
hjemmesiden, sammenlignet med 43 i 2004.
Der har via hjemmesiden været 78 henvendelser om indmeldelse i foreningen, det kom der 50
nye medlemmer ud af sammenlignet med knap 40 i 2004.
Nyhedsbrevet
WEB redaktøren udsender e-mail nyhedsbrev om foreningens arrangementer samt andre
arrangementer, der handler om Kina. Der blev i 2005 udsendt 20 e-mail nyhedsbreve,
sammenlignet med 12 i 2004, og der er tilmeldt 113 e-mail adresser, som modtager
nyhedsbrevet.
I 2004 var der 135 tilmeldte e-mail adresser, men der kommer af og til nyhedsbreve retur,
enten fordi adressen ikke findes, eller fordi postkassen er fyldt. Såfremt man ikke har
modtaget nyhedsbrevet pr. e-mail, men ønsker at modtage det i fremtiden, kan besked sendes
til webmaster: hs@dansk-kinesisk.dk.
Kontaktgruppen
Kontaktgruppen har til formål at tage kontakt med og tage sig af henvendelser fra andre
organisationer, institutioner eller personer, der i andet regi står for et arrangement om Kina og
kinesisk kultur.
Det resulterende samarbejde med andre danske institutioner betragter bestyrelsen som en
meget vigtig bestanddel af foreningens arbejde, idet samarbejdet i høj grad tilgodeser
foreningens formålsparagraf: at sprede oplysning om og kendskab til Kina.
I 2005 har kontaktgruppens primære arbejdsindsats omfattet invitationen til dramatikeren
Zhang Guangtian, sammensætningen af hans program i Danmark og etableringen af kontakten
til de personer og institutioner, som indgik i Zhangs program.
Sekretariat og regnskabsafdeling
Vor ny sekretær tilkendegiver, at hun betragter sit første år på posten som værende meget
spændende.
Foreningen får utrolig mange henvendelser om mange forskellige ting.
Følgende er eksempler på henvendelser: brug for oversættelse af kinesiske tegn, behov for at
finde kinesere, der skal indgå i filmroller, personer som gerne vil læse eller arbejde i Kina,
personer som har fundet en kæreste i Kina, søgning efter kinesiske musikere, søgning efter
lærerkræfter til undervisning i kinesisk både som privatperson og på aftenskole, folk som vil
have lavet tatoveringer eller spørger efter kinesiske læger, og personer som gerne vil have en
foredragsholder ud.
Endog journalister henvender sig med spørgsmål om det ene eller det andet.

Henvendelserne kommer fra personer i alle aldersgrupper, mange bliver senere medlemmer,
og det er jo dejligt.
Sekretæren har endog været ude at demonstrere the-brygning.
Skoletjeneste og bogsalg
Foreningens første sekretær Gudrun Lindhard valgte at stoppe sit arbejde i bestyrelsen i
forbindelse med generalforsamlingen i 2004. Men hun insisterer stædigt på fortsat at påtage
sig tidskrævende - og indtægtsgivende - arbejdsområder i foreningen, nemlig skoletjeneste og
bogsalg.
Skoletjenesten
Der har i året løb været en pæn indtjening fra udlån af foreningens tre skolekasser, men
presset på skoletjenesten har været mindre efter sommerferien. Det er vanskeligt at overskue,
hvad fremtiden bringer med de nye signaler for skolevæsenet.
Bogsalget
Bogsalget har været forrygende, men også meget tidskrævende, hvilket skyldes en
kommunikationsbrist fra Handelshøjskolens side. Da Handelshøjskolens nye elever efter
sommerferien går over til et nyt undervisningssystem, tør vor administrator af bogsalget ikke
spå noget som helst vedrørende kommende indtægter.
Tak til arbejdsgrupperne og bestyrelsen for indsatsen og samværet i det forløbne år.
Tak til medlemmerne for deres opbakning omkring foreningens arbejde.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet:
Foreningens kasserer Lene Løgstrup gennemgik det udleverede årsregnskab, se bilag. Lene
uddybede følgende punkter i regnskabet:
Mødegruppens underskud: Det skyldes nye vilkår for betaling af vores mødelokale.
Porto, fragt, emballage: Dækker bl.a. blad til nye abonnementer og anden post.
Internet/blad: Tidligere abonnerede bladet på China Daily som nu er meget dyrt. Det er
erstattet af internet.
Porto vedr. bladudsendelse: Dækker kun bladet. Heri er modregnet den støtte bladet får til
porto fra "bladpuljen".
Varelager: Det er bøger.
Inventar: Dækker over telefon, scanner. PC'en er slidt op og afskrevet.
Debitor: Dækker over en skolekasse som endnu ikke er betalt.
Kreditor: Dækker over en indtægt som skal til KULU vedrørende bogen "Min mormors lange
hår."
Der var en lille diskussion om portostøtten skal stå opført selvstændigt i regnskabet.
Kassereren støttes i sit daglige arbejde af leder af regnskabsafdelingen Else Poulsen, som
udøver et uvurderligt stykke arbejde.
Regnskabet blev godkendt.
Herefter læste Jette Mechlenburg en novelle af Lu Xun.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke ingen indkomne nogle forslag.

Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for det kommende år:
Formanden gav ordet til de enkelte arbejdsgrupper og opfordrede til at forsamlingen
kommenterede de enkelte gruppers program.
Bladet
Bladets redaktør Flemming Poulsen fortalte at bladets redaktion består af otte medlemmer, og
de vil fortsætte bladets linie. Der var ingen planer om store ændringer. Det var fint at være
redaktør for et blad, hvor der altid var rigelig tilgang af artikler. Man vil fortsætte samarbejdet
med mødegruppen så foredrag vil kunne suppleres med referat eller artikel i bladet.
Man siger at blade skal forny sig en gang imellem for ikke at gøre folk trætte, men man havde
ikke planer om store fornyelser. Man var har vurderet muligheden for brug af farver, men
fandt at resultatet ikke stod mål med den forøgede udgift. Et antal abonnementer på 300
vurderes som naturligt. Man har i december forsøgt sig med en reklameoffensiv overfor
kinesiskstuderende i København og Århus, men det har ikke ført til nævneværdigt flere
abonnementer.
Man vil også i december 2006 lave et udvidet nummer. Temaet vil være vand.
Der blev spurgt til hvor mange biblioteker der abonnerede på vores blad og om portostøtten
kunne bruges til at give friabonnement til bibliotekerne for at øge bladets synlighed.
Der blev svaret at der er seks biblioteker der abonnerer på bladet og der har været igangsat
en kampagne. Nogle biblioteker har Venskabsforbundets blad og ønsker ikke to. Portostøtten
er øremærkede penge.
Der blev foreslået at bladet bringer mere sladderstof fra Kina eventuelt i farver, hvilket blev
taget til efterretning.
Mødegruppen:
Helle Willum Jensen fortalte om mødegruppen. De er i gruppen nu kun to aktive, men har
været fire indtil for nyligt og de ønskede meget at blive flere. De mødes et par timer før hvert
foredrag og spiser mad fra byen sammen. Helle tager sig af alt sliddet med lokalebooking etc.
Så der er kun det sjove tilbage. Det vil sige at tage kontakter til de kommende
foredragsholdere hvilket jo kan gøres hjemme når man har tid.
Det er let at få også foredragsholdere til at komme, idet det giver en vis prestige. De har
foredrag til langt ind i efteråret allerede.
Helle opfordrede igen andre til at være med. De kunne godt bruge en der kunne tage sig af at
reklamere, for eksempel levere opslag om foredrag på de for det enkelte foredrag relevante
steder.
Der var et ønske om at gentage kalligrafi arrangementet samt andre arrangementer hvor man
gør noget sammen.
Gudrun Lindhart ville gerne hjælpe med at reklamere.
Kjeld Allan Larsen supplerede med at der var ønske om at gennemføre museumsbesøg her og i
udlandet, og opfordrede til at man kom til mødegruppen hvis man havde ideer til relevante
museer samt ideer til foredrag og foredragsholdere.
Hjemmesiden:
Webmaster Henrik Strube var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så man sprang
direkte over til kommentarer, hvor Kjeld Allan Larsen lagde ud med ønsket om at lave en
debatside hvor medlemmer kan skrive ind og få kontakt med hinanden. Det ville kræve en der
koordinerede og det ville nok give et for stort arbejdspres på webmaster.
Der blev udtrykt bekymring over risikoen ved et åbent chatroom. Det kunne hurtigt drukne i
kaos og emner som Tibet og Falungong.

Flere med kendskab til debatforummer hos andre foreningers hjemmeside kunne fortælle at
der er mange måder at lave dette på. Man kan f.eks. have et system hvor man opretter sig
som bruger og tildeler sig en adgangskode man skal bruge når man logger sig på. Foreningen
kunne have både et lukket og åben debatforum. Der kan være nogle "adfærdsregler" og det
skal så styres af en som kan luge ud hvis noget "løber af sporet".
Af fordele vil være at det kan samle foreningens medlemmer og give hjemmesiden en løbende
nyhedsværdi. Et medlem fortalte at hun dagligt besøger et par andre foreningers debatfora.
Får sekretæren henvendelser kan hun hurtigt lægge dem ud på forummet og alle kan bidrage
med svar, samt nysgerrigt læse hvad der spørges om og svares.
Der var stemning for forslaget, men det står og falder med om foreningen kan finde en person
der kan gennemføre det et sådant debatforum.
Skolekassen og bogsalget:
Gudrun Lindhard fortalte at der er tre kasser og udlånet af disse går op og ned. Typisk skal
skolerne bruge kasser indenfor samme to til tre måneder. Bogsalget tager plads og kræver sit
at få slæbt hjem fra posthuset, men hun fortsætter gerne med aktiviteten.
Kontaktgruppen:
Shen Li fortalte om kontaktgruppen at den tidligere hed arrangementgruppen med nu har fået
navnet kontaktgruppen idet det mere præcis dækker gruppens formål. Første arrangement
med en kineser fra Kina var besøget af dramatiker og teaterdirektør Zhang Guangtian. Ved
sådan et besøg kan foreningen ikke dække rejseudgifter så det gælder om at alliere sig med
andre, så besøget kan bindes sammen med andre formål. Der er et stort ønske fra herboende
kinesere om kontakt, men formålet er ofte integration og at lære at kende Danmark. Shen Li
har holdt sig tilbage da det dels vil være store opgaver dels ligge udenfor foreningens formål.
Han kan godt se ideen, men man skal grundigt overveje formålet.
Foreningens sekretær Lene Løgstrup har fået nogle henvendelser fra kinesere der er kommet
til Danmark, som ønsker kontakt med andre kinesere og danskere. Dette kunne f.eks. bruges
til at lave et arrangement hvor man fælles levede lavede dumplings på de forskellige måder
man gør det i Kina.
Helle Willum Jensen har kontakt til Hanne Kruse som arrangerer kontakter mellem kinesisk
studerende og danskere.
Der blev udtalt ønske om at foreningens yngre kunne dyrke kontakt med de unge kinesiske
studerende der kommer til Danmark.
Den Kinesiske Kultur Komite med bl.a. Heidi Wang arrangerer kinesisk nytår i København og
Århus. I Århus er Venskabsforbundet med og de står med annonce i programmet for
København. De vil gerne samarbejde og Helle Willum Jensen har kontakt til dem.
Budget:
Lene kommenterede det uddelte budget, se bilag.
Indtægter fra varesalg er meget konservativt sat idet foreningen ikke kan regne med dette
salg kontinuerligt.
Punktet internet/blad sækker dækker over det halve af redaktørens bredbåndsforbindelse og
internetforbindelse til medlem af redaktionen Claus Seiden.
Det blev kommenteret at vi ikke burde budgettere med et underskud på 3500 kr.

Da budgettet jo er et udkast som skal behandles af generalforsamlingen kan denne godt
ændre i dette. Det blev hermed vedtaget at gøre, således at punktet kontigent &
abonnementer blev forhøjet fra 43.000 kr. til 46.500 kr. og punktet årets resultat gik fra et
minus på 3.500 kr. til et nul.
Med denne ændring af budgettet blev det godkendt.
Punkt 6: Fastsættelse af kontigent:
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter, således af satserne gældende i 2005 også gælder
for 2006. Det blev vedtaget.
Det foreslås at bestyrelsen til næste generalforsamling foreslår ændringer i vedtægterne
vedrørende dagsordenen for generalforsamling, således at budget behandles efter punktet
fastsættelse af kontingent.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg var Henrik Strube, Shen Li, Signe Overgård og Hanne Nancke-Krog. De tre
førstnævnte ønsker genvalg, Hanne ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem men
gerne som suppleant.
Der var ikke andre der stillede op. De tre blev genvalgt og den kommende bestyrelse består så
af seks medlemmer i stedet for 7.
Suppleanten Bent Sørensen ønskede genvalg og Hanne Nancke-Krog opstillede. De blev begge
valgt.
Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant:
Bjørn Runge ønskede at fortsætte. Han blev genvalgt. Gudrun Lindhard ønskede at fortsætte
som suppleant. Hun blev genvalgt.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15.30
Referent:
Torsten Valeur

