Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 14. generalforsamling
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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 Dragens år 2012. Dragen er ikke et virkeligt dyr, men rummer lidt fra alle levende
væsener og er symbol på magt, styrke, held og succes og på store forandringer, siger kineserne. Også en
leder i Børsen for det kommende år tog udgangspunkt i Dragesymbolet: vi kan vente store forandringer,
og de kræver mod og styrke..
Forandringer på verdensplan er godt på vej. I de store udviklingslande, BRIKS landene, er der vækst i
økonomierne og selvbevidstheden. I det gældsplagede Vesten og USA ser man hen til Kina som redning.
I Kina har man påbegyndt den store omstilling fra udelukkende eksportbaseret økonomi til en
hjemmemarkeds baseret økonomi, hvilket indebærer omstilling fra at være hele verdens fabrik til
produktion af højteknologi. Det kinesiske styre ved at det skal holde balancen mellem forpligtelsen til at
sikre økonomisk vækst og befolkningens krav på rimelig lighed i økonomiske muligheder og forbedrede
livsvilkår, både på det materielle og på det menneskeretslige plan.
Danmark er på mange måder forbundet med Kina. Der er ca. 300 danske virksomheder i Kina, og
kinesiske firmaer investerer i danske hightech- og IT virksomheder. Sino Danish university Center, SDC,
er etableret, og selve bygningerne nord for Beijing, finansieret af Dansk Industri, står færdige i 2014. Der
er adskillige kinesiske studerende i Danmark. Om danske studerende vil finde det attraktivt at flytte til
Kina, vil tiden vise. Ellers skal kineserne nok vide at bruge SDC.
Dansk-Kinesisk Forening holder tallet på ca. 300 medlemmer med diverse udskiftninger, og det er nok
det realistiske antal i dag, hvor kun virkelig interesserede melder sig i foreninger. Vi har 3 meget aktive
arbejdsgrupper: redaktionen som i 2011- takket være donationen fra S.C. Van Fonden på 40.000 kr. har udgivet 4 numre af Kinabladet, det sidste et udvidet nummer om mand og kvinde i Kina,
mødegruppen som i år har arrangeret 9 interessante, spændende og godt besøgte foredrag og
Kinakanalen som er foreningens debatkanal og bestyres med fast og kyndig hånd af Helle Willum Jensen.
Foreningen deltog i International dag med stor succes takket være gode hjælpere. Et reklamefremstød
for foreningen blev sat i værk ved udsendelse af 60 oplysende mails og medfølgende gratis Kinablad,
”Kønshierarkier”, til skoler og institutioner som har kinesisk på programmet. Endelig har Kirsten Becker
Hansen taget initiativ til et arrangement i forbindelse med Forskningens døgn 2012 i april med det formål
at synliggøre foreningen for andre grupper i samfundet.
Bestyrelsen fik to nye energiske medlemmer sidste år, Kirsten Becker Hansen og Pia Sindbjerg. Steen
Jensen har til vores beklagelse valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Lene Løgstrup genopstiller ikke
grundet helbredsproblemer. Hun har i adskillige år været vores gode sekretær, og vi siger hende tak for

god omsorg for foreningen. Vi opfordrer kraftigt til at nye stiller op til bestyrelsen.
Kinas ambassadør i Danmark Zie Hangsheng, som efter 6 år forlader Danmark, skriver i sin
afskedsmeddelelse nogle ord som er værd at lægge mærke til:
”Min erfaring fra Danmark har vist mig, at Kina og Danmark såvel som kinesere og danskere har mange
ting til fælles: begge har en lang historie og rig arv, begge elsker fred og værdsætter uafhængighed
såvel som retten til lighed, begge værdsætter at udtrykke sig ærligt og leve et enkelt liv. Begge tror på
teamwork, fælles ånd og samarbejde, og vi deler oven i købet samme sans for humor”.
Kinabladet og hjemmesiden
Kinabladets årgang 2011 gav os fire numre af meget varierende omfang: 40, 20, 36 og 28 sider. Den
redaktionelle kvalitet mener vi dog var nogenlunde konstant. Det er lykkedes at dække et bredt
spektrum af emner – fra Det Store Spring Fremad (Maos Store Sultkatastrofe, kalder nogen dette
omstridte kapitel i Kinas historie), et tema om Republikken Kina – den statskonstruktion, der lever i
bedste velgående i Taiwan, og som for nylig har afholdt valg – samt ikke mindst et særdeles ambitiøst
tema om køns-relationer her i nr. 52, som er vinterudgaven.
Årgangen har vist, at redaktionen ikke er bange for at eksperimentere og trække nye skribenter til. Det
er en ambition, som vil fortsætte. Redaktionen vil gerne række ud til bl.a. de studerende, for hvem
kinesiske emner er det centrale i uddannelsen.
Redaktionen har ændret sammensætning, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de konkrete opgaver
søges uddelegeret. Der skal så at sige være tilstrækkeligt med hænder til alle led i den redaktionelle
proces. Den sammensætning, redaktionen har fået her ved starten af 2012 afspejler også en ambition
om fortsat fornyelse.
Planerne om at få en mere moderne udgave af hjemmesiden kinabladet.dk er udskudt, men ikke opgivet.
Der har bare ikke været tid og kræfter til at tage fat på dette i 2011. Vi forventer, at der sker noget her i
2012.
Det er vedtaget, at bladet skal have faste sektioner, og at et af disse bliver et tema. Dette tema kan
fylde forskelligt, alt efter hvad der er hoveder og hænder til. Et af de kommende temaer bliver
menneskerettigheder, hvor vi naturligvis inddrager den relevante ekspertise.

Mødegruppen 2011
Der blev i løbet af 2011 afholdt i alt ni offentlige møder
Det brede spektrum af oplysende og debatskabende foredrag tillige med et enkelt samværsarrangement
fremgår af oversigten:
12. januar Foredrag ved Birthe Markman: ”Kinas kvinder og himmelhvælvingen”, 25 medlemmer og 19
ikke-medlemmer, i alt 44 deltagere
8. marts Filmaften: Thomas Balmès dokumentarfilm ”Nokia i Kina ”En anstændig virksomhed””, 16
medlemmer og 1 ikke-medlem, i alt 17deltagere
13. april Foredrag ved Niels Hav: ”En aften med kinesisk lyrik”, 16 medlemmer og 11 ikke-medlemmer, i
alt 27 deltagere
3. maj Foredrag ved Pontus Kjerrman: ”Dansk billedhugger i Kina”, 26 medlemmer og 1ikke-medlem, i
alt 27 deltagere
30.august ”En dansk-kinesisk Jiaozi-aften”, hvor medlemmerne fremstillede jiaozi under kyndig kinesisk
vejledning, i alt 23 deltagere
14.september Foredrag ved Joachim Aeschlimann: ”5 måneder på Wushu-skole i Harbin”, 12 medlemmer
og 6 ikke-medlemmer, i alt 18 deltagere
27.oktober Foredrag ved Preben Maegaard ”Kina og vedvarende energi”, 17 medlemmer og 4 ikkemedlemmer, i alt 21 deltagere
14.november Foredrag ved Lars Hannibal: ”Lars Hannibal og kinesisk musik”, 27 medlemmer og 2 ikkemedlemmer, i alt 29 medlemmer
7. december Foredrag på engelsk ved Denise Gimpel: ”Køn og kultur i Kina, 20 medlemmer og 7 ikkemedlemmer, i alt 27 deltagere
Mødegruppen omfatter fem medlemmer. Vi har budt to nye dynamiske medlemmer velkommen i
gruppen, Jette Faurschou, som har påtaget sig ansvaret for pengekassen, og Pia Sindbjerg. Alle
arrangementer foregår i Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, som vi lejer af Københavns kommune.
Foreningen råder over en projektor, som er i brug ved alle møder, tillige med lydudstyr, som muliggør, at
vi også kan vise film. Da vi af og til har haft problemer med det tekniske udstyr, håber vi at kunne
tilknytte endnu et medlem med teknisk ekspertise.
Til de ni offentlige møder i løbet af 2011 har der i alt været 233 deltagere, hvoraf 177 medlemmer og 56

ikke-medlemmer, dvs. i gennemsnit 26 deltagere per arrangement. Opgørelsen viser en mindre
tilbagegang sammenlignet med 2010, hvor gennemsnittet per arrangement var 30 personer, men
alligevel bedre end det magre gennemsnit på 19 deltagere per møde i 2009. Det er især skuffende, at så
forholdsvis få ikke-medlemmer har deltaget i foreningens arrangementer, til trods en meget bredere og
mere målrettet annonceringspolitik. Vi anvender fortsat ved indgangen en skabelon, hvor vi anmoder
ikke-medlemmer om at tilkendegive, hvor de har læst/hørt om afholdelse af aftenens arrangement for at
få en bedre fornemmelse af, hvor annoncering giver synlige resultater.
Rent økonomisk blev resultatet et plus på 20 kr., hvilket må siges at være et særdeles tilfredsstillende.
Den månedlige talerstol i Dansk-Kinesisk Forening udgør fortsat den eneste i Danmark, hvor en lang
række af alsidige og væsentlige temaer vedrørende Kina foredrages på dansk i et åbent forum. Selv om
foreningen trækker flere tilhørere sammenlignet med arrangementer inden for universitetsverdenen, har
vi fortsat en udfordring i at trække flere ikke-medlemmer til vores arrangementer.
Kinakanalen
har 4. februar 2012 i alt 384 tilmeldte brugere, sidste år var der 352 tilmeldte brugere.
Lene Løgstrup dirigerer stadig spørgsmål, som foreningen får stillet, over til Kinakanalen. Dels får
spørgeren mulighed for at mange kan svare på netop deres spørgsmål, og dels bliver vi andre brugere,
der læser spørgsmål og svar, klogere.
Der er nu 1261 indlæg, sidste år 797 indlæg og i 2010 var der 611 indlæg.
De lukkede fora for bestyrelsen og mødegruppen, som blev oprettet så man kan bruge dem til intern
kommunikation, uden at andre brugere kunne læse med, er vi blevet ret gode til at bruge!
Vi mener at Kinakanalen er et supplement til foreningens andre aktiviteter.
Efter at Steen Jensen har trådt ud af bestyrelsen, er det kun Helle Willum Jensen som er webmaster.
Der ryddes dagligt ud i useriøse (automatiske) tilmeldinger, de bliver slettet, som regel ganske få timer
efter at de er dukket op. Et problem vi deler med alle fora under Forumup.
Dansk-Kinesisk forenings gruppe på Facebook og Linkedin bruger vi også til at informere på.
Medlemsstatistik

Medlemstal og
abonnenter og pr. 31-12pr. 31-12pr. 31-12pr. 31-12friabonnementer 2008
2009
2010
2011
Foreningen
Antal
Antal
Antal
Antal
Medlemstalpersoner Medlemstalpersoner Medlemstalpersoner Medlemstalpersoner
Enkeltmedlemmer
119
119
99
99
102
102
97
97
Enkeltmedlemmer,
studerende og
pensionister
63
63
74
74
69
69
76
76
Parmedlemmer
47
94
43
86
43
86
35
70
Parmedlemmer,
pensionister
25
50
24
48
22
44
27
54
Kollektivt
medlemskab
3
3
2
2
3
3
6
6
Æresmedlemmer
1
1
2
2
3
3
2
2
I alt
258
330
244
311
242
307
243
305
Som afslutning på bestyrelsens beretning for 2011 vil jeg takke Van Fonden for deres store bidrag til
Kinabladet. Uden det ville vi ikke kunne producere at så vægtigt blad. Jeg vil også takke Else Poulsen for
at have holdt styr på foreningens økonomi og medlemmer gennem mange år. Til sidst en tak til
medlemmerne for jeres engagement i Dansk-kinesisk Forening der stadig er brug for jo mere Kina bliver
en del af verden, af vores liv og hverdag.
Der var ingen kommentarer til årsberetningen.
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.
Indtægter

Varesalg: Bogsalget er afviklet i årets løb. Der er ikke købt bøger i årets løb, men fra Toldvæsenet
dukkede der en regning op på et mindre momsbeløb fra 2010 (350 kr.) og da en del bøger er solgt til
meget små priser er der et underskud på 715 kr.
Kontingent og abonn.: Ca. 2.700 kr. mindre end i 2010. Medlemstallet er næsten uændret siden sidste år
(4.kvartal opkrævninger sendes ud samtidig med årets sidste nr.), Beløbets størrelse afhænger af
antallet, der har betalt før årsskiftet (sidste indbetaling 29-12-11, da bladet kom ret sent i december)
Tilskud fra fonde m.v.: S.C.Van Fonden har igen i år givet os 40.000 kr.
Tilskud fra Bladpuljen: Ordningen med tilskud blev oprettet, da et generelt tilskud til udsendelse af
mindre blade bortfaldt for en del år siden. Ordningen indgår i Finansloven, så den skal vedtages år for år.
Der var færre penge i puljen i 2011
Renteindtægter: Renter af indestående på 2 bankkonti. Vi oprettede i juli 2008 en såkaldt likviditetskonto
i Eik Bank - nu FinansNetbanken, hvor vi fik 3,8 % i rente, den var faldet til 0 %. Har i februar 2012 fået
aftale om 2 %. Danske Bank: renten på denne konto er 0 %.
Udgifter:
Mødegruppen: Mange, gode og interessante møder. Selv med udgifter til en udenbys foredragsholder er
der blevet et overskud på 20 kr.
Div. Arrangementer: Deltagelse i international dag + tilskud til generalforsamlingsmiddag (25 kr. pr.
deltager)
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
Tryksager: Indbetalingskort (500 stk.)
Hjemmeside, internet, tlf.: Hjemmesiden+ Kinakanalen og tilskud til sekretærens telefon og internet
Rejse- og mødeudgifter: Udenbys medlemmers rejse til møder og en enkelt taxatur med materiale til et
møde
Kontorartikler: Printerpatroner, kuverter og papir
Gaver og blomster: Bårebuket til Else Glahn – foreningens første æresmedlem
Gebyrer bank og giro: Obligatoriske gebyrer
Afskrivning: 393 kr. på inventar og 1036 kr. (den resterende bogbeholdning)
Diverse: Opsætning af computer
Udgifter vedr. Kinabladet: Har formanden redegjort for i sin beretning.
Porto ved bladudsendelse: Næsten uændret (vores portogruppe har ikke haft nogen stigning)
Rejser: Ingen rejseaktivitet
Kontingent til foreninger: Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Status:
Varelager: Restbeholdningen af bøger er fuldt afskrevet
Inventar: Div. inventargenstande er også fuldt afskrevet.
Kreditorer: Porto for Kinabladet nr. 52/2011 plus Jettes rejseudgifter for 2. halvår 2011. Først betalt i
januar 2012.
Bemærkninger:
Efter en diskussion om hvilken bank, der var mest fordelagtig for os svarede Else, at vi undersøger
hvilken bank, der er bedst for os, når vi alligevel skal skifte fuldmagter.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til kontingenter og bladabonnement (gamle satser i parentes):
Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse (gl. satser i parentes):
Enkeltmedlem
Enkeltmedlem, pensionist eller studerende
Parmedlemmer
Parmedlemmer, pensionister eller studerende
Kollektivt medlemskab
Bladabonnement (uden medlemskab)

kr. 250 (230)
kr. 150 (140)
kr. 310 (290)
kr. 210 (195)
kr. 380 (345)
kr. 250 (200)

Arabella: hvorfor stigning? Vi har jo en formue.
Gudrun: Fra starten til nu har vi opbygget en formue, blandt andet gennem bogsalg, som nu er lukket. Vi
er nødt til at have en buffer.
Jørn: bestyrelsen bør undersøge om der er bedre investeringsmuligheder for en del af formuen.
Else: i budgettet (underskud på 4.600 kr.) er kontingentforhøjelsen indregnet.

Steen: vil det give flere medlemmer hvis vi sætter kontingentet ned?
Else: Medlemstallet er let faldende og vi ved ikke hvordan vi vender dette.
Vivi: kontingentstørrelsen er ikke alarmerende.
Lene: Udmeldelser sker ikke på grund af kontingentet! Der er nogenlunde balance mellem tilgang og
afgang.
Kontingentet besluttes under punkt 6.
Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for det kommende år
Bladet
Pia Sindbjerg:
1. Redaktionen er i fortsatte overvejelser om mere og bedre digitalisering. FØRST skal vi dog have fordelt
opgaverne omkring den trykte udgave, og her ser det nu ud til, at vi har den rette kombination af
hoveder og hænder.
2. Der er vedtaget en sektionsopdeling af bladet, hvor temadelen er den, hvor vi kan skrue op og ned for
i omfang, altså vælge at satse mange sider på et enkelt emne. Det er ikke nødvendigvis en
evighedsmodel, men den vil blive prøvet af en rum tid.
3. Vi arbejder videre med denne målsætning: flere og nye skribenter på flere og nye emner. Mere
variation med andre ord. Kan være, at det bedst kan realiseres digitalt frem for i den trykte udgave, men
det må tiden vise. Vi vil beholde papirudgaven så længe det er muligt.
4. Kontakt til studie- og uddannelsesmiljøerne er blevet og vil fortsat blive udbygget i takt med, at
undervisningen i kinesisk sprog og kinesiske samfundsforhold udbygges (hvilket vi må formode fortsætter
i de kommende år).
Juninummeret får temaet ”Spøgelsesbyer i Kina”.
Der vil være et fast kulturtema fremover.
Redaktionen vil gerne have tilbagemeldinger fra medlemmerne om bladet.
Mødegruppen
Kjeld Larsen:
Deltagelse ved vore arrangementer:
Året 2012 startede d. 10. januar med et yderst velbesøgt arrangement, nemlig et foredrag af antropolog
Henrik Kloppenborg Møller med titlen ”Kopivarer og identiteter i Kina”. I alt 54 personer deltog, hvoraf
hele 31 personer var ikke-medlemmer, overvejende unge mennesker på foredragsholderens alder.
Antallet af deltagere var dermed dobbelt så stort som det gennemsnitlige deltagerantal i
foredragssæsonen 2011.
Det er næsten umuligt med nogen sikkerhed at vide, hvor mange deltagere der vil komme til et givet
møde. I tilfældet kopivarer er en del af forklaringen, at emnet er et ungt emne. I almindelighed ligger
antallet af medlemmer til vore arrangementer temmelig stabilt, i 2011 fra 12-27 deltagere, og
medlemmernes alder ligger jo unægtelig mest i den tunge ende.
Konklusionen er ikke, at vi i større omfang skal servere temaer med et ungt tilsnit, så ville vi ikke være
gode til at tilfredsstille vore medlemmers behov. Men vi skal være bevidste om en god blanding af
temaer. Via temaer med appeal til yngre mennesker skal vi blive bedre til at målrette vor annoncering, så
vi også får mulighed for at forøge og forynge medlemsskaren.
Kommende møder:
Mødegruppen har en række aftaler for møder i indeværende forår tillige med en række hele og halve
aftaler for møder til efteråret.
Mandag d. 5. marts: foredrag af Marie Vang Knudsen med titlen ”Kina det harmoniske samfund”, et
begreb som Kinas nuværende partileder Hu Jintao meget gerne ser sig som skaber af og derfor som sit
eftermæle. Maria vang Knudsen er cand.mag. i historie og premierløjtnant af reserven.
Onsdag d. 18. april: foredrag af seniorforsker og sinolog Vibeke Børdahl om den klassiske erotiske roman
Jin Ping Mei, som foregår i 1500-tallets Kina. Vibeke er i gang med at oversætte kæmpeværket, og
oversættelsen af Første Bog er netop afsluttet og udgivet på forlaget vandkunsten. Der vil blive læst højt
fra værket ved Jette Mechlenburg.
Tirsdag d. 8. maj: foredrag af Michael Alexander Ulfstjerne med titlen ”Spøgelsesbyen Ordos”, som er
beliggende i Indre Mongoliet. Flere helt nye byer skyder op i Kinas indre med forventning om fremtidigt
stort afkast til dristige entreprenører. Sandsynligvis er dette også et tema med appeal til unge

mennesker. Men hvordan rammer vi et potentielt publikum i denne omgang?
Tirsdag d. 28. august: foredrag og undervisning i kinesisk ved sinolog Sidsel R. Magnusson. Sidsel er født
og opvokset i Østasien og fungerer nu som lærer i kinesisk i gymnasieskolen.
Mandag d. 22. oktober: foredrag af frimærkegravør Martin Mörck om sit arbejde med en fællesudgivelse
af frimærker i Kina og Danmark med temaet astronomi og om arbejdet med at uddanne kinesiske
gravører i Beijing i stålstiksteknikken.
Onsdag d. 14. november: foredrag ved sinolog Jørgen Delman om situationen i Kina i forbindelse med
valg af ny ledelse på 18. partikongres i september. Udgangspunktet er, at det meste af den eksisterende
ledelse går på pension og en ny ledelse bliver valgt på den kommende 18. partikongres, og Jørgen vil
give sit kvalificerede bud på, hvordan den ny ledelse vil forsøge at løse de store udfordringer, som Kina
står over for.
Derudover har vi en række halve aftaler, heriblandt følgende:
Med billedkunstneren Lars Ravn fra kunstnersammenslutningen Corner på udflugt til Sophienholm, hvor
der er udstilling af kinesiske værker fra 21. april til 31. maj. Corner, som har haft et samarbejde med
kinesiske kunstnere i mange årtier, har for nylig udstillet i Kina, og får nu genvisit af kinesiske kunstnere.
Foredrag af tidligere udenrigsminister og nuværende formand for Folketinget Mogens Lykketoft om Kinas
rolle på den internationale scene.
Af temaer, som p.t. er under inspektion, vil jeg nævne følgende:
Bjørn Nørgaard?
Stig Andersson: ”At se på ting fra Kina”, hvor medlemmer kan medbringe objekter hjemmefra til
inspektion og vurdering
Præsentation af NGOer i Danmark, der har Kina som tema, herunder Morningtears
Film om unge i Kina, ”The Next Generation”
Opfordringer
Jeg vil slutte af med to opfordringer til medlemmerne:
Kom meget gerne med kommentarer til vore forslag til temaer og til nye temaer, allerhelst kædet
sammen med forslag til, hvem der kan udføre opgaven at holde foredraget. Det store problem er nemlig
ikke at komme på gode forslag, men snarere at finde kompetente foredragsholdere.
Og endelig: vor lille gruppe mangler en medarbejder med teknisk snilde, meget gerne et ungt menneske
med kendskab til den teknik, som vi i stort omfang anvender ved vore arrangementer: bærbar computer,
projektor, lyd og højtalere, herunder sammenkobling af elementerne. Vi vil meget gerne undgå de
tekniske kiks, som tidligere har belastet vore arrangementer.
Der var ingen kommentarer til indlægget.
Hjemmesiden
Der var intet om hjemmesiden, som fungerer udmærket.
Kinakanalen
Helle Willum Jensen:
Efter at Steen Jensen er trådt ud af bestyrelsen og har meldt sig ud af foreningen, er jeg ene-webmaster
på Kinakanalen. Mit ønske fremover er, at der er en person i foreningen, der har lyst og tid til at dele
webmaster-rollen med mig.
Jeg vil fremover fortsat prøve at kommentere indlæg, hvis andre ikke gør det, og dirigere spørgsmål
videre.
Jeg vil endnu engang opfordre til at bruge Kinakanalen, indlæggene bliver set, mange har været læst op
til flere 1000 gange.
Nogle af de "nyere" i bestyrelsen er flittige til at lægge indlæg, ligesom der er kommet nogle faste
brugere der kommenterer, og det håber jeg de vil blive ved med at gøre.
Med bladets ønske om en større grad af digitalisering, er det oplagt at Kinakanalen bliver et supplement,
og vi fremover vil kunne henvise til hinanden.
Bemærkninger:
Vivi: Kan skolen melde sig ind i Kinakanalen og lade børn under 18 år bruge den?
Dette er et juridisk problem, men Kinakanalen har intet imod det, da der ikke forekommer ”farligt
materiale”.
Gudrun: Det er tydeligt, at Kinakanalen udvikler sig.
Forskningens døgn
I tilknytning til Kjelds redegørelse for mødegruppens planlagte arrangementer i 2012 informerede Kirsten
Becker Hansen om foreningens deltagelse i Forskningens Døgn til april. Forskningens Døgn er en

landsdækkende forskningsfestival, der arrangeres af Styrelsen for Forskning og Innovation under
Uddannelsesministeriet. Formålet med festivalen er at øge opmærksomheden og vække interesse for
forskning hos den danske befolkning. For yderligere oplysninger om festivalen, se
venligst:http://forsk.dk/forskningens-dogn/om-forskningens-doegn. Foreningen vil nyde godt af den
nationale markedsføring, Styrelsen igangsætter om kort tid, og nå ud til offentligheden på en ny måde.
I denne forbindelse har foreningen fået lov at låne Asia Houses smukke lokaler til et
foredragsarrangement den 19. april; Asia House er Østasiatisk Kompagnis (ØK's) tidligere hovedkvarter
og ligger på Indiakaj, Østerbro. Vi har truffet aftale med en seniorforsker fra Rigsarkivet om, at han vil
holde foredrag om dansk-kinesiske forbindelser i 1700-tallet, nærmere bestemt om den søfart og handel,
der fandt sted mellem København og Canton. Vi forventer at udsende et nyhedsbrev med detaljer
omkring den 8. marts.
Sekretæren
Lene:
Vi har i årets løb fået rigtig mange forespørgsler både over mail og på telefon svar på de spørgsmål der
stilles.
De kommer alle steder fra og fra alle aldersgrupper og om alle mulige emner
Det er rigtig sjovt vist det er muligt at finde svar.
Hvis vi tager det lidt bagfra er mit sidste spørgsmål hvor kan man købe hundekød i Danmark og ja det
var så en af dem jeg ikke selv kunne svare på.
En 9. klasseelev skriver og stiller spørgsmål omkring opbinding af fødder?
En har spørgsmål om hvordan hun kan komme i kontakt med det kinesiske hospitalsvæsen
Eller hvordan man skal forholde sig til markedsføringsregler.
Hvor kan man leje en drage
Hvor kan man få postkort med drager
Tre piger vil gerne høre om kæresteforhold til en opgave de skal lave
Der er spørgsmål om forhold omkring kopivarer
Eller tv 2 spørg om vi kan finde et par unge kinesiske mænd som vil deltage i et program om cykelsport
(det lykkedes desværre ikke)
Om etbarns politik
Spørgsmål om gode restauranter
Om frihed og fangen skab i Kina
Kan I hjælpe med kaligrafer
Om der findes undervisningsmuligheder for danske børn
Om vi kan hjælpe med kinesisk dans på plejehjem
Tydning af kinesiske tegn oversættelser af navne til tatoveringer
Hvor kan man få kinesisk litteratur
Om man udbreder kendskab til nye metoder for pædagogik online for børnehjem
Spørgsmål om Kinas traditioner omkring fester
Ramasjang om hvordan børn fra hele verden holder jul
Budgetter:
Else Poulsen gennemgik det udleverede budget.
Der var ingen kommentarer.
Budgettet blev derefter godkendt uden ændringer.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2012
De nye kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
Ikke på valg er:
Jette Mechlenburg
Kjeld A. Larsen

Kirsten Becker Hansen
Pia Sindbjerg
Ing-Britt Christiansen (suppleant)
På valg er:
Helle Willum Jensen (genopstiller)
Lene Løgstrup (genopstiller ikke)
Steen Jensen (genopstiller ikke – er udtrådt af bestyrelsen og foreningen)
Claus Bjørn Nielsen og Arabella Neuhaus stiller op til bestyrelsen.
Charlotte Kehlet stiller op som suppleant.
Alle opstillede blev valgt.

Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant
Revisor Bjørn Runge og suppleant Steen Petersen blev genvalgt.
Punkt 9: Eventuelt
Pia konstaterede, at skriften på forsiden af bladet betyder ”Danmark elsker Kina”?
Torsten og Gudrun forklarede, at det skulle fortolkes som ”Danmark elsker kinesisk kultur”.
Jørn spurgte om der er nye aktiviteter på vej, for eksempel kinarejser?
Bestyrelsen svarede, at der er masser af ideer, men der er mangel på ressourcer til at udføre dem.
Generalforsamlingen sluttede klokken 21.50.

