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Punkt 1:Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Torsten Valeur og som referent valgtes Bjørn Runge.
Dirigenten startede med at konstatere af generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet
indkaldelsen overholdt den i vedtægterne gældende tidsfrist og efter generalforsamlingen
havde accepteret, at datoen for afholdelse ikke var i februar, som foreskrevet i vedtægterne.
Uden for dagsordenen fortalte Jette Mechlenburg historien om de fire drager.
Punk 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Vigtige begivenheder:
I det forgangne år er der sket mange spændende ting i foreningen. Som sædvanlig har
mødegruppen organiseret en række spændende foredrag og rundvisninger. Derudover har de
som noget nyt også arrangeret et par aktiviteter for medlemmerne, hvor man henholdsvis
kunne lære at lave jiaozi og spille mahjong. Dette initiativ er blevet hilst velkommen som en
ny måde hvorpå medlemmerne kunne mødes om en social aktivitet.
Dernæst har foreningen den 16. september for første gang været til International Dag ved
Søerne på Nørrebro, hvor vi har haft en stand med en kalligraf der skrev folks navne på
kinesisk og hvor vi serverede te i små kopper og fortalte om vores forening. Dog var vi ikke ret
mange til at bemande standen, en anden gang kunne vi godt tænke os at få flere med.
Så er foreningen også i gang med at gøre alvor ud af at oprette et debatforum med tilknytning
til vores hjemmeside, sådan som det blev foreslået ved sidste generalforsamling.
Debatforumet har vi døbt Kinakanalen. Den vil I få lov til at høre mere om senere, hvor vi skal
tage stilling til om det er noget I medlemmer ønsker vi skal gå videre med.
Endelig har foreningen også organiseret en rejse til Tibet med jernbanen fra Beijing i
samarbejde med Stjernegaard Rejser. Drivkraften bag er Flemming Poulsen og Hanna
Leanderdal. De har gjort et stort arbejde med at organisere denne tur, og hvis det bliver en
succes, kan vi jo håbe at der vil være opbakning til at oprette en egentlig rejsegruppe.
Medlemsstatistik
Medlemstallet er jævnt stigende, og ligger nu på 337 personer, hvilket er 21 mere end sidste
år. Yderligere har vi 29 abonnenter på Kinabladet, som ikke samtidig er medlemmer, samt et

stærkt begrænset antal friabonnenter.
Hovedparten af medlemmerne er fortsat bosat på Sjælland, mens vi har 33 i Jylland, 14 på
Fyn, 2 på Lolland-Falster, 1 på Færøerne, 1 i Sverige, 1 i Norge og 4 i Kina.
Man skal måske hæfte sig ved, at der er en stadig fornyelse af medlemsskaren. Der er den
gamle garde, hvor der af og til falder nogen fra, og så er der gruppen af studerende, hvor
der er lidt mere bevægelse og altså mange nye medlemmer, men også en del der kun er
medlem et år eller to. I 2006 har Else sendt materiale ud til 71 personer, der stort set alle har
vist interesse via hjemmesiden, og det er der kommet ca. 50 indmeldelser ud af.
Kinabladet
Kinabladet er en af foreningens hovedaktiviteter. Bladets redaktion forsøger at bringe artikler
om et så varieret emnevalg som muligt, så at der i hvert nummer er i hvert fald er et par
artikler, som kan være til gavn og glæde for nogle læsere, uanset hvad deres ønsker og
forventninger går ud på. Målet er, at hver enkelt læser i løbet af et år får forøget sin viden om
Kina og får en større forståelse af, hvad der sker i det store land. De fleste af artiklerne
kommer fra skribenter med speciel indsigt i kinesiske forhold, men redaktionen lægger også
vægt på, at menige danskere og kinesere får lejlighed til at fortæller om deres møde med Kina
og kineserne.
Redaktionen forsøger at dække så mange væsentlige sider af det kinesiske samfundsliv som
muligt. I årets løb har der været artikler om så vidt forskellige emner som kinesisk
nationalisme og stolthed, der er blevet mere synlig i de senere år, Kinas karrierekvinder og
middelklasse, der siges at være en ny magtfaktor, om en dansk lærers skolehverdag i en
kinesisk provinsby, hvor han har oplevet disciplin og autoritet i skolerne, og om det nye
fantastiske jernbanebyggeri i 4000 meters højde, der for første gang gør det muligt at tage
toget fra Beijing til Tibet. En af Kinabladets medarbejdere var med på en af de første togture
med den nye jernbaneforbindelse, der bringer Tibet lidt nærmere omverdenen.
Et nummer af Kinabladet er normalt på 28 sider, men de senere års forsøg med at udvide
årets sidste nummer med en temadel er fortsat i 2006. Årets sidste nummer var på hele 60
sider, hvoraf temaet – kinesisk vand i alle former – gav stof til over halvdelen. Her skulle der
være læsestof både til jule- og nytårsdagene, også selv om det måske nok er de færreste, der
har tid til at give sig i kast med alle 60 sider.
Vi må naturligvis hele tiden se på økonomien. Trykning og distribution af et nummer på 28
sider koster ca. 10.500 kr. Nummeret på 60 sider kostede 17.500 kr., altså 7000 kr. ekstra.
Jeg synes pengene er givet godt ud, og foreningen har heldigvis en god økonomi, så der er råd
til det, og vi håber, at læsernes udbytte står i et rimeligt forhold til ekstraudgiften. Men vi skal
naturligvis holde øje med, at udgifterne ikke løber løbsk.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en varm tak til S.C. Van Fonden, der i 2006 som i
de foregående år har støttet udgivelsen af bladet med 30.000 kr. Vi har søgt om og fået
samme beløb for 2007, så redaktionen vil fortsætte den hidtil fulgte kurs.
S. C. Van Fondens støtte gør det muligt at lave et lidt dyrere blad, end oplaget egentlig
berettiger til. Vi har for eksempel råd til at købe billeder af høj kvalitet, både teknisk og
indholdsmæssigt, der kan give teksten en ekstra dimension. Det er ikke helt billigt, et
professionelt fotografi koster mellem 600 kr. og 1000 kr., men jeg synes, det er pengene
værd, fordi billederne er med til at skabe kvalitet i bladet.
De samlede udgifter til fremstilling af bladet har i 2006 været knap 71.000 kr. Men herfra kan
så trækkes de 30.000 kr. fra S.C. Van Fonden samt tilskud fra statens såkaldte bladpulje på
godt 5000 kr. (et tilskud til distributionen) og abonnementsafgiften på 4500 kr. fra bladets
abonnenter (der ikke er medlemmer af foreningen). Det vil sige, at nettoudgiften til bladet i
2006 har været lige knap 31.000 kr. Samme tal for 2005 var godt 27.000 kr. og for 2004 lidt
over 20.000 kr.
Bladet sendes ud til omkring 300 betalende medlemmer, det er en svag stigning i årets løb.
Bladets redaktion består af ni personer, der hver på sin måde bidrager til at få et læseværdigt
blad ud af det. På foreningens vegne retter jeg en varm tak til redaktionen.

Mødegruppen
Mødegruppen, som også er en af foreningens hovedaktiviteter, har holdt mange spændende
møder i løbet af det forgangne år. Der har stort set været et arrangement hver måned,
undtagen i sommermånederne.
Der har været en række foredrag af meget varierende emner:
19. januar: ”Kinesiske karrierekvinder og modemagasiner”. Cand.mag. Anette Dahl.
15. marts: ”Kinas miljø og energi.” Ph.d. Ole Odgaard
27. april: ”At opleve Danmark som kineser.” Digteren Jun Feng
22. august: ”Profit og Etik – Virksomhedernes sociale ansvar i Kina.” Ph.d. Mads Holst Jensen
13. September: ”Forestillinger om køn i Kina – vold mod kvinder og NGO aktivisme.”
Cand.mag. Cecilia Milvertz
16. november: Jagten på ressourcer, markeder og magt – Kinas afrikanske eventyr.
Udviklingsforsker Peter Kragelund.
Takket være Kjelds indsigt og overblik i hvad der rører sig på kinafronten er det blevet nogle
spændende og meget aktuelle foredrag. Vi håber han fremover vil gå til opgaven med samme
ildhu som hidtil.
Så har der også været et par rundvisninger:
14. juni: ”Kinesisk havevandring i København.” Rundvisning i Botanisk Have.
8. oktober: Udstillingen ”Skatte fra Den Forbudte By”. Omvisning i De kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg.
Og sidst, men ikke mindst har der været to møder hvor deltagerne har kunnet deltage i nogle
aktiviteter:
11. maj: Jiaozi/dumplings. Demonstration og tilberedning.
6. december: Mahjong. Demonstration og spil. Tina Christensen, Anders Labich og Morten
Andersen, Mahjong Danmark.
Til de i alt 10 møder har deltagertallet varieret mellem 8 og 33, hvor man ind i mellem måske
har kunnet ønske sig lidt flere tilhørere. Dog har gennemsnittet for året ligget på omkring de
19, hvilket må siges at være meget pænt. Rent økonomisk har de fleste arrangementer givet
overskud. De arrangementer hvor der har været underskud skyldes det udgifter til transport
for foredragsholdere fra provinsen. Derudover har der været en uventet regning på lokaleleje.
I den sidste ende har der givet et lille underskud på omkring 2000 kr., men som foreningens
økonomi ser ud i øjeblikket, kan vi sagtens fortsætte med at opretholde den udgift det er at
invitere en foredragsholder udenbys fra en gang i mellem. Man må i hvert fald sige at pengene
har været givet godt ud.
Udover at sætte de forskellige arrangementer i stand, har Mødegruppen også fået DanskKinesisk Forening involveret i Den Kinesiske Kulturkomites kinesiske nytårsarrangement, som i
år kommer til at foregå den 17. februar på Frederiksberg Rådhus. Mødegruppen tilbød et
samarbejde, og da det mest presserende for kulturkomiteen var at få nogle bidrag om Kina på
dansk til et program som skal lægges ud på internettet, gik opgaven videre til et par
medarbejdere ved Kinabladet. De har lavet en halv snes korte indslag med tekst og billeder
om kinesisk kultur, historie mv.
Mødegruppen består af i alt 5 personer, som mødes et par timer før hvert arrangement, hvor
de aftaler hvad der skal foregå af aktiviteter fremover og hvem der skal varetage kontakten
med den næste foredragsholder. Helle Willum Jensen trækker det store læs med alt det
praktiske og har også været involveret i flere andre ting udenfor mødegruppens regi. Det skal
hun have stor tak for. Tilbage er alt det sjove arbejde med kontakt til foredragsholdere. Om
end der ikke er de store opgaver forbundet med det, er det dog ikke alle der kan afse lige
meget tid til at deltage stabilt i møderne. Derfor vil jeg på mødegruppens vegne opfordre de
som kunne være interesserede til at deltage i mødegruppens arbejde.
På foreningens vegne vil jeg rette en varm tak til Kjeld Larsen, Helle Willum Jensen, Hanne
Nancke-Krogh, Vibe Fischer-Nielsen, Elisabeth Kjeldsen-Kragh og Susanne Bokelund for deres
store arbejde for foreningen i mødegruppen. Uden deres fine samarbejde ville det aldrig være
kommet så vidt.

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 2006 været stigende antal besøg på hjemmesiden: 18.831 unikke besøg,
sammenlignet med 17.701 besøg i 2005.
Nyhedsbrevet
Som noget nyt har vores sekretær Lene Løgstrup overtaget ansvaret for at sende nyhedsbrev
ud. Dette har hun gjort dels for at aflaste webmasteren, og dels fordi det forekom fornuftigt, i
og med at mange af de informationer der skal ud alligevel går gennem sekretæren. Efter nogle
små startvanskeligheder må man jo sige at hun gør det ret godt nu.
I forbindelse med generalforsamlingen er der blevet sendt indkaldelser ud i elektronisk form til
alle de medlemmer vi havde en e-mailadresse på, og med brev til dem vi ikke havde
mailadresse på. Deri var inkluderet en opfordring til at tilmelde sig nyhedsbrevet, hvis man
ikke allerede modtog det. Det er der kommet ganske mange tilmeldinger til nyhedsbrev ud af.
Nyhedsbrevet giver god information om arrangementer til modtagerne.
Kontaktgruppen
For kontaktgruppen, som består af Shen Li og Kjeld Larsen, har der været en enkelt aktivitet i
dette år. Sammen med Lene har Li været i Aalborg for at hilse på den et år gamle forening the
Chinese Danish association, som rummer ca. 60 medlemmer, halvt af hver danske og
kinesiske. Den nye forening i Aalborg havde inviteret vores forening til at komme og deltage i
deres julefrokost så de kunne møde os og finde ud af mere om vores forening. Foreningens
formål er at lave aktiviteter såsom foredrag, virksomhedsbesøg og hyggearrangementer med
madlavning som dels kan give danskerne viden om Kina og dels kan give kineserne viden om
danske forhold.
Sekretariat
I løbet af året har vores sekretær Lene Løgstrup modtaget mange forskellige slags
henvendelser. Alt fra oversættelse af tegn til tatovering til hvordan man finder musikere så
man kan fejre sin hustrus 40 års dag på kinesisk. Mange af spørgsmålene er af mere praktisk
art: Nogle spørger om vi kan hjælpe med at finde en tai chi underviser, andre ønsker at finde
en kalligrafi lærer. Andre spørger om vi kender nogen som underviser i kinesisk, giver
enetimer, eller underviser børn. Nogle har efterlyst tolke, bl.a. til et besøg på Grønland. Utrolig
mange skal have tema uge på skolen og vil høre om vi kan hjælpe. Så er der de lidt mere
specielle henvendelser. For eksempel ønskede en at finde kinesisktolke der er interesseret i at
arbejde en uge på Grønland. Andre vil vide hvor de kan få en dansende løve, eller hvor finder
man finder hjælp omkring papirer vedrørende ægteskab med en kineser.
Andre spørgsmål er en del mere kringlede at svare på, som f.eks.: Er er der dansk kinesere
nok til at dække SAS stewardesse behov. Hvorfor ændrer kinagrillen sig ikke
Sekretæren får på ugebasis 3-5 henvendelser og synes stadig det er et rigtig sjovt arbejde at
forsøge at hjælpe. Vi kan jo som forening kun glæde os over at have en sekretær der går ind

for opgaven med så stor ildhu som Lene og takker hende for den ihærdige indsats.
Ud over de ugentlige henvendelser har sekretæren også været involveret i kontakten med
andre kinesiske foreninger i forbindelse med fejringen af det kinesiske nytår på Frederiksberg
Rådhus den 17. februar.
Regnskabsafdeling
Foreningens regnskab udføres i praksis som et tæt samarbejde mellem vores kasserer Lene og
Else Poulsen. Det er et stort arbejde, som I vil høre mere om under fremlæggelsen af
årsregnskabet, men i hvert fald bør vi rette en tak til både Lene og Else for deres indsats.
Skoletjeneste og bogsalg
Med bogsalg og skoletjenesten går det fortsat godt. Vores tidligere sekretær Gudrun Lindhardt
varetager fortsat begge aktiviteter, som er et ikke så lille arbejde endda. Hun har senest fået
et program, så hun kan overføre lydbånd til cd. Det har været et problem, at de unge
studerende kun kunne købe bånd til deres bøger - de bruger kun cd'er nu om dage. Kina har
ikke kunnet forsyne Gudrun med cd'er til bøgerne, så hun narrer ikke Kina for pengene, men
vil i fremtiden kunne hjælpe de unge studerende.
For nylig bestilte en skole i Nørre Sundby skolekassen i 5 uger. Samtidig ville de gerne i
kontakt med nogle kinesere i Nordjylland, som kunne komme med nogle aktiviteter. Da vi
netop havde haft kontakt med den kinesiske forening i Aalborg, satte Gudrun dem i forbindelse
med dem. Hvad der kom ud af det ved hun ikke endnu, men det er muligt at der i fremtiden
kunne blive et nyttigt samarbejde med dem, da foreningen før har fået henvendelser fra
personer i Jylland.
Materialet i skolekassen vækker stor begejstring og lovord. Gudrun fornyer løbende
skolekasserne, en stor tak til Gudrun.
Tibetrejse
Foreningen har kastet sig ud i en ny aktivitet, nemlig at arrangere rejser til Kina for
foreningens medlemmer og andre, der måtte have lyst.
Vi har tidligere forsøgt os som rejsearrangør, men det blev ikke til noget. Nu ser det ud til, at
det lykkes.
Et medlem af Kinabladets redaktion, Hanna Leanderdal, var i juli 2006 med en af de første
rejser ad den nye jernbane til Lhasa. Det var en så stor oplevelse, at hendes rejse gav stødet
til tanken om at lave en rejse for foreningens medlemmer. Hanna, der er freelance-rejseleder
hos Stjernegaard Rejser og andre rejsebureauer, lavede så en rejse med tog fra Beijing til
Tibet. Den er på 13 dage fra 26. maj til 7. juni. Det kræver blot ti deltagere for at turen bliver
til noget, og der er foreløbig kommet 12 bindende tilmeldinger, så turen er dermed sikret.
Rejsen arrangeres i samarbejde med Stjernegaard Rejser, der har foreslået at gentage rejsen
til september og er lige begyndt at reklamere for den. De har foreløbig fået to tilmeldinger til
den tur. For dem, der tilmelder sig den første rejse gennem vores forening, er prisen 19.000
kr., for andre 19.995 kr., så Stjernegaard yder en pæn rabat til os.
Vi er ikke ude på at konkurrere med de professionelle rejsebureauer, men vil forsøge at
arrangere rejser ud over hvad der ellers tilbydes på markedet. Der er et enkelt rejsebureau,
der tilbyder rejser med den ny jernbane, men kun med 3-4 dage i Tibet. Vi har valgt at
fokusere på Tibet med seks hele dage der og udflugter lidt ud i provinsen. Formålet er, at give
kinainteresserede en mulighed for at få et lidt mere nuanceret billede af Tibet og tibetanernes
tilværelse end det sædvanlige – at tibetanerne har det bedre end nogensinde takket være den
kinesiske ”befrielse”, eller at de er undertrykte og frarøves deres kultur på grund af den
kinesiske ”besættelse”.
For øvrigt blev mødegruppen opfordret til at lave et arrangement om Tibet inden rejsen finder

sted. Denne opgave har de taget på sig, og med Kjeld Larsen som den udfarende kraft er de
gået i gang med at lave debataften om Tibet, hvor vi takket være Kjelds store netværk får
debattører af høj kvalitet på banen.
Men hvis foreningen i fremtiden skal lave rejser til Kina kræver det at vi opretter en egentlig
rejsegruppe. Flemming glæder sig over at have været med til at starte denne nye aktivitet,
men ønsker ikke at fortsætte i en egentlig rejsegruppe. Hanna ønsker blot at holde sig til rollen
som rejseleder. Bestyrelsen vil ikke kunne opretholde denne aktivitet alene, derfor må vi have
nogle friske kræfter blandt medlemmerne til at melde sig. Senere under de forskellige
gruppers arbejdsprogram vil I få muligheden for at kommentere en eventuel oprettelse af en
rejsegruppe.
Bestyrelsen
I det forløbne år har Henrik Strube besluttet sig for at træde ud af bestyrelsen før tid. Han vil
nu hellige sig arbejdet med bladet og hjemmesiden. Derudover vil han aflaste Kinabladets
redaktør i forbindelse med layout og andre opgaver i forbindelse med redaktionen. På
foreningens vegne vil jeg takke ham for de år han har deltaget i arbejdet med foreningen og
de uvurderlige bidrag han er kommet med gennem tiden. Jeg håber han vil finde fornøjelse
ved fortsat at deltage i foreningsarbejdet udenfor bestyrelsen.
Derudover har Shen Li meddelt at han for en periode i op til et par år bliver nødt til at trække
sig tilbage til en mere passiv rolle i bestyrelsen. Årsagen er at arbejdspresset som selvstændig
restauratør er vokset så meget at han ikke længere er i stand til at deltage i møderne. Vi
ønsker ham held og lykke med forretningen og håber han i fremtiden vil finde overskud til at
indtage en mere aktiv rolle igen.
Dernæst har Bent Sørensen meddelt at han stopper som suppleant i bestyrelsen. Han fulgt os i
bestyrelsen i flere år, men har nu fået for meget at se til med sine øvrige aktiviteter. Derfor vil
han nu overlade suppleantposten til nye kræfter. Vi siger tak til Bent for den lange tid han har
deltaget i foreningens arbejde og ønsker ham alt godt fremover.
Til sidst må nævnes at jeg venter barn til august, hvorfor det vil blive nødvendigt at finde en
afløser til formandsposten. Jeg ønsker at fratræde formandsposten nu, da der af
arbejdsmæssige hensyn ikke er udsigt til at jeg kan træde tilbage i formandsrollen efter endt
barsel.
Til sidst vil jeg sige tak til arbejdsgrupperne og til resten af bestyrelsen i det forløbne år og tak
til medlemmerne for deres opbakning omkring foreningens arbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Foreningens kasserer Lene Løgstrup gennemgik det udleverede årsregnskab, se bilag. Lene
uddybede følgende punkter i regnskabet:
Indtægter:
Varesalg:
Salg af bøger
Skoletjeneste, foredrag: Skolekasser, der udlejes til skoler over hele landet (Formanden har i
sin beretning fortalt lidt om varesalg og skoletjeneste)
Mødegruppen:
Et beskedent underskud på 2.441 kr. skyldes, som formanden også har nævnt i sin beretning,
at vi i nogle tilfælde har haft udenbys foredragsholdere, hvor vi naturligvis har betalt
transportudgifter.
Kontingenter og abonnenter:
Betalingen går fint ind (i 2006 er 13 medlemmer slettet på grund af manglende betaling)

Tilskud fra fonde:
S.C.Van fonden har igen i år givet 30.000 til bladudgivelse
Tilskud fra Bladpuljen:
Vi modtog 5287 kr. som støtte til bladudsendelsen. (For 2007 har vi fået tilsagn om 5150 kr.
(Beløbets størrelse varierer lidt, alt efter hvor mange ansøgere der er, og hvor stort et beløb
der er afsat på finansloven)
Renteindtægter:
Renter af indestående på girokontoen
Udgifter:
Porto, fragt:
Porto i almindelighed og bl.a. til udsendelse af materiale (brev, blad, vedtægter og
indbetalingskort) til de interesserede, der melder sig via hjemmesiden
Hjemmeside, internet, tlf.: Hjemmesiden, internettilskud til Gudrun samt tilskud til
sekretærens telefon og internet
Rejse- og mødeudgifter:
Udenbys medlemmers rejse til bestyrelsesmøder og rejser til udenbys møder
Kontorartikler: Kuverter, indbetalingskort, printerpatroner og clips m.v.
Gaver og blomster:
I forbindelse med nogle mærkedage
Gebyrer bank og giro:
Obligatoriske gebyrer
Afskrivning på inventar:
25 % per år på computer, scanner (nu udgået) og mobiltelefon
Diverse udgifter: 3.450 kr. bevilget af bestyrelsen som tilskud til Gudruns private computer, da
Gudrun skaffer særdeles gode indtægter til foreningen gennem sit store arbejde med bogsalg
og skoletjeneste.
Udgifter vedr. Kinabladet:
Har formanden redegjort for i sin beretning.
Porto ved bladudsendelse:
Postvæsenet sætter portoen op hvert år ved årets begyndelse. I år var portoudgiften for årets
temanummer på 60 sider naturligvis også højere end for et normalt nummer på 28 sider
(12,50 mod 7,75 pr. stk.)
Rejser
(tilskud til Lhasa-rejse) Hanna var med på den første togrejse til Tibet, og fik for fotos og
artikler dette beløb. Hannas tur har resulteret i den togrejse, vi arrangerer i maj / juni måned
2007 i samarbejde med Stjernegaard Rejser.
Kontingent til foreninger:
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Status:
Varelager: Beholdningen af særdeles kurante bøger
Inventar: Restværdi af computer og mobiltelefon
Kreditorer: Beløbet skylder vi Kulu for solgte bøger (vi venter på en afgørelse af, hvordan
indtægter for resterende bøger skal anvendes)
Foreningen takker Lene og Else for deres store arbejde med regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Etablering af en rejsegruppe
Efter Tibetrejsens etablering er der nu et ønske om at få nedsat en rejsegruppe til at arrangere
flere rejser, der skal indeholde ting, man ikke får hos rejseselskaberne. Signe efterlyste
deltagere til rejsegruppen. Bestyrelsen vil gerne deltage i rejsegruppen, men der skal være
deltagere udenfor bestyrelsen.
Det blev foreslået at etablere et samarbejde med den svenske søsterforening, som har en
fungerende rejsegruppe.
Det blev vedtaget, at der må startes en rejsegruppe.
Kinakanalen
Torsten præsenterede et forslag til Kinakanalen:
Kinakanalen, kanalen hvor ordene om Kina flyder frit i en uendelig strøm. Alle kan sejle med
strømmen af ord ad floder og bifloder til interessante steder med oplysning og debatter. Du
kan deltage med ord hvis du opretter dig med en profil. Kinakanalen er skabt af DanskKinesisk Forening som passer sluserne men ikke styrer strømmen af ord.
Formål:
Kinakanalen er oprettet af Dansk-Kinesisk Forening men åben for alle Kinainteresserede.
Kinakanalen er stedet hvor man kan stille spørgsmål om kinarelaterede emner, svare på
spørgsmål samt deltage i løbende debatter. Alle kan læse indholdet i Kinakanalen, men for at
deltage i debatten eller med spørgsmål eller svar, skal du oprette en brugerprofil. Alle kan
oprette en brugerprofil.
Dansk-Kinesisk Forening kan ikke drages til ansvar for indlæg på denne kanal, ansvaret
påhviler alene indlægsgiveren. Dansk-Kinesisk Forening kan ikke drages til ansvar, direkte
eller indirekte, for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller
misbrugen af informationer på Kinakanalen.
Kinakanalen bestyres af en bestyrer/ webmaster fra Dansk-Kinesisk Forening. Bestyreren kan
uden varsel redigere eller fjerne indlæg der strider om Kinakanalens formål. Enhver bruger der
finder materiale, som er indsendt af en anden bruger, krænkende eller stødende kan kontakte
bestyreren pr. e-mail.
Brugerprofil:
Alle kan deltage med spørgsmål, svar og debatter på Kinakanalen. For at deltage skal man
oprette sin brugerprofil hvor alle markerede felter skal udfyldes. Brugerprofilen består af nogle
personlige data beregnet for Kinakanalens bestyrer alene, samt en præsentation af brugeren.
Denne præsentation vil være synlig for alle på Kinakanalen.
Alle informationer på Kinakanalen er offentligt tilgængelige og du bør udvise forsigtighed med
brug af personlige oplysninger. Du er fuldt ansvarlig for ethvert af dine indlæg på Kinakanalen.
Du må ikke fremlægge materiale som du ikke har ophavsrettighederne til. Det er ikke tilladt at
komme med indlæg som er, vulgære, hadefulde, misvisende, krænkende af andre folks
privatliv, illegal software, computervirus, racistiske udtalelser, seksuelle ytringer, eller andet
der strider mod almindelig lov eller offentlig moralkodeks.
En bruger hvis profil ikke er fyldestgørende udfyldt slettes så snart dette opdages. Brugere der
ikke har været aktive i 180 dage vil blive slettet.
Herefter var der en diskussion omkring etableringen af Kinakanalen. Det vil ikke kræve de
store ressourcer, at drive Kinakanalen, men det vil blive nødvendigt med en daglig
overvågning af trafikken for at stoppe et eventuelt misbrug. Den forventes at aflaste

sekretæren med besvarelse af spørgsmål. Hvis situationen kommer ud af kontrol kan
foreningen altid lukke Kinakanalen. Mødegruppen håber at kunne bruge Kinakanalen til at få
input fra medlemmer og andre.
Det er vigtigt, at Kinakanalens formål altid er i overensstemmelse med foreningens formål.
Det blev vedtaget at starte Kinakanalen. Vedrørende økonomi se under punkt 5, budget.
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
Bladet vil fortsætte som hidtil. I 2007 forventes 4 blade, hvoraf de første tre vil være på 28
sider og det fjerde blad noget større.
Redaktøren efterlyste ideer til fornyelse og forbedring af bladet.
Sekretæren har modtaget megen ros for bladet fra flere sider.
Der blev fremsat et forslag om at lave et bladsamarbejde med andre beslægtede foreninger for
at reducere fremstillingsprisen. En mulig samarbejdspartner kunne være Chinese Danish
Association i Ålborg.
Mødegruppen
Møderuppen vil fortsat satse på tre typer af arrangementer:
1 Foredrag
Vi forsøger at få alle mulige temaer dækket: politik, økonomi, kunst og kultur, sprog, og finde
foredragsholdere fra hele landet, såvel eksperter med lang erfaring og stor kompetence, som
nytilkommere på kinaområdet, studerende, nyudklækkede kandidater så vel som fagfolk med
nyopståen interesse for Kina.
Vi har to arrangementer i støbeskeen:
Arrangement i april med sinolog og historiker Søren Clausen om Kulturrevolutionen
Debataften i april om Tibet med Lakha Lama, antropolog Ellen Bangsbo, redaktør Nils Thostrup
og Anders Højmark Andersen fra Støttekomiteen for Tibet
2 Museumsbesøg
Mødegruppen planlægger en rundvisning på Lousiana til foråret, hvor verdens 3. største
samling af kinesisk samtidskunst vises: ”Estella Collection”
Vi har fortsat planer om et besøg på Kunstindustrimuseet og på Nationalmuseet
3 Øvrige
Som bekendt har vi forrige år både lært at lave jiaozi og spille mahjong, begge gange under
kyndig vejledning.
Vi ønsker at fortsætte denne type mere aktivt inddragende aktiviteter og lægger for med et
møde torsdag d. 15. marts med titlen ”Kinesisk kunst i danske hjem”, hvor arkitekt og
kunsthandler Stig Andersson bedømmer de danske kunstting, som deltagerne kommer med

Arbejdsform og arbejdsindsats
Mødegruppen vil meget gerne have flere medlemmer
Arbejdsopgaverne omfatter at have vågne øjne i retning af nye foredragsemner og relevante
foredragsholdere, skabe kontakter og aftaler med eventuelle foredragsholdere, leje af lokalet i
Forsamlingshuset, skrivning af referat, billetsalg og regnskabsføring, fremskaffelse af
pædagogiske hjælpemidler til foredragsholderne, indkøb af gaver til foredragsholderne, indkøb
af mad til mødegruppens medlemmer, når vi mødes forud for hvert arrangement for at
planlægge nye arrangementer og gøre mødelokalet klart til aftenens møde, og endelig
annoncering af møderne, dels til Kinabladet og til hjemmesiden og dels på relevante steder
ude i byen. Mødegruppen ansøger om en projektor, der også kan bruges til at vise film.
Jeg tror at arbejdet er givende. Og derfor er det ikke så vanskeligt for mig at appellere til
medlemmer af foreningen om at blive nye mødegruppemedlemmer. Så giv blot et praj.
Forslag til nye arrangementer
Foreningen har løbende brug for forslag fra medlemmerne til nye arrangementer. Vi håber, at
dette vil ske i større omfang, specielt fordi hjemmesiden i fremtiden vil omfatte en mulighed
for interaktiv kommunikation.
Hjemmesiden
Webmasteren vil udvide samarbejdet med bladet.
Nyhedsbrevet
Det skal fortsat være spændende og informativt. Sekretæren vil gerne have tilbagemeldinger
om eventuelle fejl og forslag til forbedringer.
Kontaktudvalget
Udvalget har ikke været særlig aktivt, da der ikke er ressourcer til det.
Sekretæren
Fortsætter som hidtil.
Skoletjenesten og bogsalget
Skolernes efterspørgsel er faldende, til gengæld har forskellige ældregrupper vist sig
interesserede. En skolekasse har været udlejet til en konsulentvirksomhed, der introducerer
folk til at arbejde i Kina.
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at hæve prisen på kontingenter og bladabonnementer med 15 %.

Enkeltmedlem
Enkeltmedlem, pensionist eller studerende

Nuværende sats

Ny sats

200
120

230
140

Parmedlemmer
Parmedlemmer, pensionister eller studerende
Kollektivt medlemskab
Bladabonnement uden medlemskab

250
170
300
175

290
195
345
200

Det er første gang foreningen hæver priserne.
Stigningen på 15 % blev vedtaget.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var Jette Mechlenburg, Kjeld A. Larsen og Lene Løgstrup. Alle var villige til genvalg og
blev genvalgt.
Xiao Mei blev valgt for to år.
Benny Frederiksen blev valgt for et år.
Susanne Bokelund og Hanne Nancke Krogh blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
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.
Punkt 9: Eventuelt
Sekretæren gjorde opmærksom på festen for det kinesiske nytår 17. februar og en koncert i
DR 18.februar.
Der blev overrakt afskedsgaver til de afgåede bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Generalforsamlingen sluttede klokken 22.25.
Referent: Bjørn Runge

