Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings generalforsamling
Onsdag d. 24. februar 2010 kl. 19.30.

Sted: Kulturstaldenes Forsamlingshus
Halmtorvet 11, 1700 København V
Formanden Jette Mechlenburg bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.
Dagsorden
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•
•
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•
•

1: Valg af dirigent og referent
2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4: Behandling af indkomne forslag
5: Arbejdsprogram og budget for det kommende år.
6: Fastsættelse af kontingent for 2010
7:Valg af bestyrelse og suppleanter
8: Valg af revisorer og suppleant
9: Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Torsten Valeur og som referent Bjørn Runge.
Dirigenten konstaterede først, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge tidsfristen i vedtægterne.
Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formanden Jette Mechlenburg fremlagde følgende:
Velkommen til Tigerens År 2010. Vinteren er blevet hængende og finanskrisen med fra 2009, men der er
sket forandring i de økonomiske magtforhold i verden, balancen er rykket fra vest mod øst, og Kina er i
dag ikke til at komme udenom.
Kina har gjort sig synlig på verdensscenen i det forløbne år, såvel på de store FN møder for verdens
ledere som på klimatopmødet i Kbh. Mens den vestlige verden har været og stadig er tynget af
finanskrise og langvarige diskussioner om, hvad man skal gøre, og hvordan man skal klare at komme på
ret køl igen, ser Vestens ledere misundeligt til, hvordan Kina hurtigt gennemfører ændringer og holder
den økonomiske vækst i kraft af et effektivt etpartisystem. Den større åbenhed gør dog også
problemerne i Kina synlige, det voksende gab mellem rige og fattige, korruptionen, miljøforureningen,
den flydende arbejdsløsskare, retssikkerheden. Men det kommunistiske parti og regeringen synes at
være fleksible og parate til reformer, samtidig med at de holder et fast greb om magten.
Den store begivenhed i 2009 var Kinas fejring af Folkerepublikkens 60 år. 60 år er tallet for en fuldført
livscyklus, og efter gamle traditioner gik Kina den 14.2.2010 ind i sin anden cyklus. Dansk-Kinesisk
Forening udgav i den anledning i oktober - finansieret af ØK’s Almennyttige Fond - sit hidtil største
tidsskrift, et særnummer af Kinabladet, hvor en række af de mest fremtrædende danske sinologer og
kinakyndige gav deres bud på Kinas udvikling siden Mao Zedong i 1949 proklamerede Den Kinesiske
Folkerepublik. Særnummeret var ikke et hyldestskrift, men en veldokumenteret gennemgang af styrets
både positive og mindre rosværdige forhold set gennem vore vestlige briller
Jeg vil her bringe en stor tak til ØK’s Almennyttige Fond for denne støtte.
Kinabladet
Kinabladet udkom i 2009 med fire numre, hver på 28 sider. Desuden det allerede omtalte særnummer på
64 sider. Bladet er blevet lidt mere farverigt, end det hidtil har været, idet redaktionen har fulgt
tidens trend og har ladet farvebilleder afløse nogle af de sort/hvide illustrationer. Det gør illustrationerne
mere virkelighedstro og giver bladet et mere livligt udseende, som forhåbentlig er faldet i læsernes
smag.
Kinabladets redaktion har fulgt den linje, der har været gældende i hele bladets levetid, nemlig at give
læserne et så fyldigt og fordomsfrit billede som muligt af forholdene i det store land, som fylder mere og
mere i de vestlige medier.
Bladet fik i 2009 ny redaktør. Flemming Poulsen, der har været bladets redaktør, siden det første

nummer udkom i marts 1999, fyldte 83 år i 2009 og mente, at tiden var inde til et generationsskifte.
Heldigvis var der i redaktionen en yderst velkvalificeret medarbejder, der indvilgede i at afløse den gamle
redaktør, nemlig journalist Flemming Ytzen, der er dagbladet Politikens velanskrevne medarbejder med
Asien, og ikke mindst Kina, som stofområde. Han er endnu ikke fyldt 60 år, så vi kan roligt tale om et
generationsskifte. Ytzen havde sin debut som bladets ansvarshavende redaktør med udgivelsen af
særnummeret om Folkerepublikkens 60 års jubilæum. Flemming Poulsen fortsætter som menigt medlem
af redaktionen. Redaktionen er desuden blevet styrket med to nye medarbejdere, lektor i kinesisk ved
Københavns Universitet Bent Nielsen og journalist Gert Holmgaard Nielsen, der gennem flere år har
været korrespondent i Beijing, men nu er vendt tilbage til Danmark.
Jeg vil bringe en stor tak til S.C. Van Fonden, den tidligere Daloon Fonden, som i alle årene har ydet
økonomisk støtte til udgivelse af Kinabladet. Uden Van Fondens støtte havde bladet næppe eksisteret i
sin nuværende form i dag.
Medlemstal
I 2009 har vi måttet opleve, at foreningens medlemstal, og dermed også bladets betalte oplag, er gået
tilbage. Ved udgangen af 2009 var oplaget 266 eksemplarer mod 286 ved udgangen af 2008. Det er en
udvikling, som redaktionen selvsagt ikke er glad for, og der er da også sammen med foreningens
bestyrelse taget skridt til at undersøge mulighederne for at opveje tabet.
Antallet af medlemskaber af foreningen er faldet med 14, mens antallet af personer er faldet med 19, da
vi har færre par-medlemskaber. Antallet af abonnenter er faldet med 3. I år er der sendt materiale ud til
39 personer, der alle har meldt sig via hjemmesiden. Det er der kommet 21 nye medlemskaber ud af.
Tallet på kollektive medlemskaber er dalet til 2 (fra 3). Man skal dog hele tiden tage i betragtning, at
mange af de unge der melder sig ind, ofte melder sig ud igen, når de slutter uddannelser.
Det ville være rart at kunne komme med større medlemstal. Både bestyrelse og redaktion debatterer
kraftigt hvordan vi kan få flere medlemmer. Vi håber at særnummeret som er delt ud på universiteter og
gymnasier vil trække medlemmer, og også vores seneste påfund, gavekortet, som I vil høre nærmere om
senere. Men ideer er velkomne fra medlemmerne her.
Mødegruppen
Der blev afholdt i alt otte offentlige møder, et udstillingsbesøg samt en filmreception for medlemmer på
den kinesiske ambassade.
Det brede spektrum af oplysende og debatskabende foredrag fremgår af oversigten:
8.1 Else Marie Bukdahl: ” Nybrud i kinesisk samtidskunst”, 11 medlemmer og 12 ikke-medlemmer
16.3 ”Kørekort til kinakanalen.dk”, 4 medlemmer og 4 ikke-medlemmer
22.3 Udstillingen ”Utopia” på Kunstmuseet Arken, 12 medlemmer og 4 ikke-medlemmer
21.4 Signe D. Frese: ”Dansk forbrug, kinesisk forurening”, 10 medlemmer og 4 ikke-medlemmer
13.5 Søren Gregersen: ”Jordskælv i Kina”, 20 medlemmer
15.5 Film- og debatarrangement om Tibet for medlemmer på kinesiske ambassade
24.8 Henriette Kristensen og Kjeld A. Larsen: ”Xinjiang, Kinas uroprægede provins i Centralasien, 29
medlemmer og 16 ikke-medlemmer
14.9 Debataften med oplæg ved Jørgen Delman, Carsten Boyer Thøgersen, Flemming Ytzen, Hatla Thelle
og Kjeld A. Larsen: ”Kina og den globale krise, 14 medlemmer og 7 ikke-medlemmer
21.10 Bent Lerbæk Pedersen: ”Lær af fortiden – som Konfucius og Mao Zedong sagde” på Kgl. Bibliotek,
12 medlemmer
4.11 Rikke Krabbenhøft: ”Ny kinesisk kompositionsmusik”, 5 medlemmer og 5 ikke-medlemmer
Mødegruppen har anskaffet sig både en projektor, som stort set er i brug ved alle arrangementer, tillige
med lydudstyr, så vi nu også kan vise film. Stort set alle arrangementer foregår i Kulturstaldene, som vi
får stillet til rådighed af Københavns kommune. Et enkelt arrangement fandt sted på Diamanten, hvor
genstande fra Det Kgl. Biblioteks Orientalske Samling blev vist frem.
Til de otte foredrags- og debatarrangementer i løbet af 2009 har der i alt været 153 deltagere, hvoraf
105 medlemmer og 48 ikke-medlemmer, det vil sige i gennemsnit 19 deltagere per arrangement.
Sammenlignet med 23 i 2008 og 29 i 2007 er der for andet år tale om et fald. Det er en beklagelig
udvikling, specielt da vi på det sidste har gjort en større anstrengelse for at nå ud til et bredere
publikum.
Med henblik på at trække en større deltagerskare til foreningens arrangementer har mødegruppen og
bestyrelsen påbegyndt en drøftelse af, hvilken strategi vi skal anvende for at komme bredere ud med vor
annoncering, samtidig med at vi finder målgrupperne for det enkelte arrangement.
Gudrun om Skolekassen
Det har været sparsomt med udleje af kasserne i det nye skoleår, men der bydes dog stadig ind. Det
giver jeg dog fra mig, men det bør være til en person, som har kendskab til skolevæsenet, en person,
som måske kan føje noget nyt til. Endvidere en person, som kan bringe kasserne til posthuset. De er ikke
tunge - under 5 kg.
Arbejdet, der er forbundet med udlejen, er ikke stort: Efterse kasserne, afsende dem og sende faktura.

om Bogsalget
Dette år bliver det sidste, hvor jeg tager mig af dette. Det har under ingen omstændigheder været et let
arbejde, og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der vil påtage sig dette.
Jeg har jo forsynet Handelshøjskolen med bøger, men meddeler dem min beslutning, idet de dog til
næste år kan forhøre sig, om jeg har et restlager - derefter må eleverne selv bestille dem på nettet.
Til sommer vil jeg udarbejde en udsalgsliste over bøger, jeg har liggende, den kan vi så sætte på
hjemmesiden, Kinakanalen og evt. i bladet.
Kinakanalen
Steen Jensen og Helle Willum Jensen er de aktive webmastere og beretter:
Kinakanalen har januar 2010 i alt 297 tilmeldte brugere. Siden Februar 09 er 109 nye kommet til, det
svarer til ca. 9 om måneden. Der har været perioder hvor Forumup har været nede, og vi intet har
kunnet gøre. I de perioder har evt. nye brugere desværre gået forgæves. Derfor vil vi se os om efter en
anden og mere driftsikker udbyder.
På Facebook er oprettet en gruppe for Dansk-Kinesisk forening, hvor der meddeles når der er problemer
med kanalen. Dog er kun få brugere tilmeldt. Sekretær Lene dirigerer ofte spørgsmål, foreningen får
stillet, over til Kinakanalen. Dels får spørgeren mulighed for at få mange svar, og dels bliver andre
brugere klogere.
Vi har nu 33 fora, nyeste tilkommende er for eksempel Expo Shanghai 2010” og ”Kinesisk traditionel
medicin, akupunktur, urter, qigong”. Det er stadig de ”klassiske” emner som trækker flest læsere,
”Kinesisk kunst og kalligrafi” og ”Sprog og skrifttegn”. Mest trafik er der på ”Alt om Kina i TV, her og nu”,
for eksempel har næsten 1200 læst om Månefesten, og et spørgsmål stillet i april 2008 om en forening
for kinesiske efterkommere i Danmark har medvirket til dannelsen af foreningen ”Dragens
efterkommere”.
Useriøse spørgsmål og tilmeldinger bliver slettet, som regel ganske få timer efter at de er dukket op.
De lukkede fora for bestyrelsen og mødegruppen, som blev oprettet til brug for intern kommunikation,
uden at andre brugere kan læse med, er ikke kommet i gang endnu, men vi mener, at Kinakanalen er et
vigtigt uopdyrket område, hvor foreningen kan udbrede viden og meninger om Kina og tiltrække
medlemmer.
Hjemmesiderne
Vores webmaster, Henrik Strube, passer stadig på bedste vis vores to hjemmeside, dansk-kinesisk.dk og
kinabladet.dk, som han selv har programmeret. I bestyrelsen er vi glade for denne indsats, men vi er
også begyndt at kigge på nyere muligheder for at kombinere vores netaktiviteter for at opnå større
synlighed på nettet og bedre muligheder for vore medlemmer og andre Kinainteresserede.

Dansk-Kinesisk Forenings vigtigste ansigt udadtil er Kinabladet og de månedlige offentlige møder i
Kulturstaldene. Det er selvfølgelig ønskeligt at flere af de mange kinainteresserede der findes i Danmark
opdager det. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde for at gøre foreningen, bladet, foredragene og
Kinakanalen mere kendt i offentligheden og prøve at aktivere medlemmerne til at være med til at
udbrede kendskabet til foreningen – for eksempel ved samarbejde med Dragens efterkommere og
Adoptivforeningen, ved at udbrede kendskabet til Kinabladet på universiteter og andre læreanstalter og
ved at annoncere for møderækken tættere på de mennesker, der har interesse i emnerne. Særlig vil vi
satse på at trække unge til foreningen.
Tak for lydhørheden.
Så er der åbent for kommentarer og spørgsmål.
Kjeld Allan Larsen bemærkede, at selv om Kinas indflydelse vokser, falder medlemstallet fortsat.
Årsberetningen blev godkendt.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Regnskabet (og budgettet) blev udleveret på generalforsamlingen og på Lene Løgstrups vegne
gennemgået af Else Poulsen.
Kommentarer til regnskabet for 2009:
Indtægter
Varesalg
Skoletjeneste og lamper:

Igen godt bogsalg takket være Gudruns energiske indsats.
Fra skolekasserne - igen Gudruns indsats.

Lamperne har vist været slukket i denne sæson
Kontingent og abonn.:
Ca. 12.000 kr. mindre end i 2008, dels er medlemstallet lavere end sidste år
og sammensætningen lidt anderledes, og sidste indbetalingsdato senere end sidste år (4. kvartals
opkrævninger sendes ud samtidig med årets sidste nr., der udsendtes senere end normalt), så en del
først har betalt i jan. 2010.
Tilskud fra fonde m.v.
S.C.Van Fonden har igen i år givet os 40.000 kr. og
Ø.K.’s Almennyttige Fond har givet 48.000 kr. til særnummeret
Tilskud fra Bladpuljen:
Ordningen med tilskud blev oprettet, da et generelt tilskud til udsendelse af
mindre blade bortfaldt for nogle år siden. Ordningen indgår i Finansloven, så den skal vedtages år for år.
Renteindtægter:
Renter af indestående på 2 bankkonti. Vi oprettede i juli 2008 en såkaldt
likviditetskonto i Eik Bank, hvor vi fik 3,8 % i rente, den er nu faldet til 0,25 %. Danske Bank tilbød
1,5 % af hele indeståendet (mod tidligere 0,25 % op til 25.000 kr. og over 25.000 kr. 0,625 %), det
sagde vi ja til. Renten på denne konto er nu faldet til 0 %.
Udgifter:
Mødegruppen:
Mange, gode møder. I år har foredragsholderne været mere lokale end
sidste år, så indtægter og udgifter er gået lige op.
Div. Arrangementer:
Deltagelse i månefest + nogle redaktionsmøder.
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, tilskud til sekretærens telefon og internet og til Gudruns
internet
Rejse- og mødeudgifter:
Udenbys medlemmers rejse til bestyrelsesmøder og rejser til udenbys møder
Kontorartikler:
Kuverter, indbetalingskort, printerpatroner, printerpapir m.v.
Gaver og blomster:
I forbindelse med nogle mærkedag
Gebyrer bank og giro:
Obligatoriske gebyrer
Afskrivning på inventar:
25 % afskrivning projektor, computer, mobiltelefon, kaffemaskine og
mikroanlæg
Udgifter vedr. Kinabladet: Har formanden redegjort for i sin beretning.
Porto ved bladudsendelse:
Noget højere end sidste år (portostigning hvert år)
Rejser:
Rejser i forbindelse med interview
Kontingent til foreninger: Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Status:
Varelager:
Beholdningen af særdeles kurante bøger
Inventar:
Restværdi af diverse inventargenstande
Hensættelse til evt. særnr. Restbeløbet fra tilskuddet fra ØK fonden
Ingen kommentarer til regnskabet.
Årsregnskabet blev godkendt.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.
Ekstra punkt:
Udnævnelse af Gudrun Lindhardt til æresmedlem af Dansk-Kinesisk Forening
på generalforsamlingen 24. februar 2010, ved formanden Jette Mechlenburg.
Gudrun Lindhardt har igennem hele Dansk-Kinesisk Forenings levetid været et bærende element. Fra
foreningens start i 1999 påtog hun sig sekretærposten, og hun lagde hus til bestyrelsens møder i mange
år. Hun flyttede simpelthen ud af sit soveværelse og gjorde det til mødestue og arkiv.
Skolekassen var aldrig blevet til, hvis det ikke var for Gudruns indsats. Hun har hele tiden udvidet den fra
at være en ting-og-sager-kasse-fra-Kina til et tidssvarende indehold af også CD’er om kinesiske forhold,
musik osv.
Bogsalget var også helt fra begyndelsen Gudruns værk. Hun etablerede tidligt forbindelse til kinesiske
forlag og har udviklet et stort netværk af kontakter, så hun har været i stand til at sælge lærebøger til de
kinesiskstuderende på universitetet og handelshøjskolen.
Hun har slæbt, skolekasser og bøger - frem og tilbage til og fra posthus gennem 10 år. En formidabel
indsats som ingen andre ville eller kunne have løftet. Samtidig har Gudrun sørget for at ambassadens
kulturattache Zhang taler godt dansk!
Nu fralægger du dig dine poster. Det er tiden at stoppe. Kræfterne er ikke som de har været.
Tak, Gudrun, for din store indsats.

Det er mig en stor glæde på foreningens vegne at udnævne dig til æresmedlem af Dansk-Kinesisk
Forening.
Gudrun Lindhardt takkede for æresbevisningen.
Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for det kommende år
Bladet
Der er sket en foryngelse af redaktionen og bladet. Redaktionen er sammen med bestyrelsen i gang med
at diskutere og beslutte en publiceringsstrategi. Strategien skal bevare bladet på en økonomisk forsvarlig
måde, samtidig med at vi opdyrker andre formidlingskanaler som for eksempel en videreudbygning af
bladets hjemmeside.
Vi skal forvente en udfasning af tilskud fra S. C. Van fonden hvis vi ikke kan øge bladets oplag. Hvis
oplaget vokser – selv en lille smule – kan vi håbe på fortsat støtte fra fonden.
Vi skal blandt andet prøve, at nå ud til nye miljøer, for eksempel studerende på
undervisningsinstitutioner.
Vi har indført gavekort til et årsabonnement på Kinabladet, som er en god gaveide, men der er brug for
mange flere ideer.
Mødegruppen
Foreningens møder er de eneste ”folkelige” møder om Kina og som ikke kun er for eksperter. Desværre
er deltagerantallet til møderne for lavt i forhold til vores forventninger. En filmaften havde dog stor
tilstrømning, så det skal nok gentages.
Før og under møderne er der meget travlt med praktiske ting, så der har ikke været tid til strategisnak.
Vi har dog været i stand til at finde 8 danske foredragsholdere hvert år.
Der er brug for flere kræfter i mødegruppen.
Vi har tænkt os, at reservere en forud fastlagt mødeaften til et aktuelt emne, som besluttes med kort
varsel. Emnet og foredragsholder kan så offentliggøres via hjemmesiden eller Kinakanalen.
Mødegruppen har fastlagt følgende møder for foråret 2010:
Torsdag d. 11. marts – Ing-Britt Christiansen: Et år som lærer i Xinjiang
Mandag d. 19. april – Peter Porskjær: Beijing – en bys forvandling
Tirsdag d. 4. maj – Henning Hoeg Hansen: Spejler vi os selv i Kina, eller er vi blevet klogere?
Der er altid brug for ideer til temaer / emner og tilhørende foredragsholdere, så alle forslag er velkomne.
Efterlysningen kan eventuelt formidles gennem Kinakanalen og hjemmesiden.
Hjemmesiden
Indtil videre fortsætter hjemmesiden som hidtil. Den besøges af X personer om dagen i gennemsnitligt 4
minutter. Kinaportalen, der bestyres og ejes af Henrik Strube, er meget besøgt. Det mest besøgte
område er kulturområdet. Der er mange nyhedsindlæg, som gør folk nysgerrige og får dem til at se på
portalens indhold.
Kinakanalen
Steen og Helle vil fortsætte med at være webmastere på Kinakanalen.
Vi besøger siden et par gange om dagen, og følger bevægelserne,
Vi vil fortsat prøve så vidt muligt at kommentere indlæg, hvis andre ikke gør det.
Vi regner med at der fortsat vil være nye tilmeldinger.
Der er i dag 306 tilmeldte. Vi vil i den kommende fremtid finde en anden udbyder, så vi ikke kommer til
at opleve at siden ikke fungerer. Vi planlægger ligeledes at skabe en grafisk sammenhæng mellem
foreningens 3 sider, Foreningens hjemmeside, Kina-bladets side og Kinakanalen.
Torsten har lavet en skitse af hvordan der kan skabes en visuel sammenhæng, så man er klar over
samhørigheden.
Vi vil endnu engang opfordre til at bruge Kinakanalen, indlæggene bliver set, mange har været læst op til
1000 gange.
Vi lægger også aktuelle Kina-relaterede ting ind, f.eks. udsendelser i tv og udstillinger.
Sekretæren
Hovedopgaven er at svare på spørgsmål til foreningen. Her er nogle eksempler:
Kommende ægtefæller spørger hvordan de kan skal forholde sig for at få deres ægtefælle til Danmark
eller modsat flytte ud og bo hos dem i Kina.
Hvordan kan jeg komme til Kina og arbejde bo.
Findes der kunstforeninger i Kina
Hvilke universiteter skal jeg vælge.

Henvendelse fra Olivia som gerne ville kunne besvare et spørgsmål de havde fået fra en pige om hvordan
en kinesisk computer og mobil ser ud.
Nogen spørger hvor kan jeg møde kinesere i Danmark.
Hvor kan mine børn lære kinesisk.
Kan foreningen hjælpe med plakater.
Hvor kan man få sprogkurser.
Vil I hjælpe os med udsmykning.
Vil I samarbejde om nytårsfest.
Vil foreningen være med i integrationsarbejde.
Socialrådgivere spørger hvor der findes kinesiske fællesskaber. Fordi en gammel kineser har mistet sit
netværk eller måske en ung kineser der sidder i fængsel og er totalt isoleret fordi han ikke taler dansk.
Ved I hvor man kan få visitkort. Eller om de tegn de gerne vil have tatoveret for børn eller kærestens
navn nu også er ok at have siddende.
Gudrun Lindhardt
Fortalte om foreningens historie og specielt om bogsalget og skolekasserne.
Bogsalget bør nedlægges nu, da det giver for meget bøvl i forhold til indtægten, men jeg vil fortsætte
året ud og prøve at sælge varelageret.
Skolekasserne bør fortsætte og jeg vil gerne hjælpe afløseren med at komme i gang.
Diskussion af arbejdsprogrammer
Dirigenten opsummerede de forelagte arbejdsprogrammer.
Publicering på nettet
Flemming Ytzen påpegede, at kinabladet.dk allerede har uddrag fra bladet, men aldrig hele bladet.
Tendensen er at publicere mere og mere (gratis) på nettet og det er en vanskelig balancekunst.
Ing-Britt Christiansen foreslog, at lægge stof på nettet som appellerede til unge.
Steen Petersen foreslog at tage kontakt til rejsebureauer, der arrangerer rejser til Kina. Han syntes også
at gavebrevet var en god ide.
Henrik Strube meddelte, at foreningens medlemstal, og dermed også bladets oplag, er gået tilbage. Ved
udgangen af 2009 var oplaget 266 eksemplarer mod 286 ved udgangen af 2008. På den baggrund vil
både bestyrelse og redaktion snarest drøfte en publiceringsstrategi, der skal vende udviklingen.
Drøftelserne baseres blandt andet på, hvad der søges om på Internettet og den udvikling der sker i IT
kommunikationen.
Steen Jensen meddelte, at bestyrelsen undersøger hvordan vi bedst gør brug af internettet og hvordan vi
tiltrækker unge. Der er dog visse juridiske aspekter, som skal afklares vedrørende ophavsret.
Flemming Ytzen var enig i, at strategien skal indeholde kontakt til rejsebranchen, men også til
privatsektoren, idet mange firmaer har kontakt til Kina og har brug for at informere medarbejdere.
Først når bestyrelsen fremlægger sin strategi, kan bladet følge den, men så går vi også i gang.
Mødegruppen
Ing-Britt Christensen fortalte at første gang hun var til et offentligt møde, følte hun sig meget udenfor
fordi resten af deltagerne virkede meget indspiste.
Helle Willum Jensen foreslog at der skal være en person fra mødegruppen – helst en ny hver gang - til at
introducere nye mødedeltagere til foreningen.
Budgetter:
Else Poulsen gennemgik det udleverede budget.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2010
Kontingentet foreslås uændret, hvilket blev godkendt.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er Steen Jensen, Helle Willum Jensen og Lene Løgstrup som alle genopstiller og blev genvalgt.
Ingen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Kjeld Allan Larsen, Ing-Britt Christiansen og Jette Mechlenburg fortsætter.
Ingen blev valgt til suppleant.
Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant
Revisor Bjørn Runge blev genvalgt og Steen Petersen blev valgt til suppleant.

Punkt 9: Eventuelt
Lene Løgstrup efterlyste en genoptagelse af arrangementer hvor herboende kinesere har lyst til at
deltage.
Generalforsamlingen sluttede klokken 22.05.

Torsten Valeur
dirigent

