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Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene
Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V.
Dagsorden
• 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 2012
• 7:Valg af bestyrelse og suppleanter
• 8: Valg af revisorer og suppleant
• 9: Eventuelt
Punkt 1: Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Søren Kjeldsen-Kragh 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:
Formandens indledende betragtninger
I 1999 blev Dansk-Kinesisk Forening dannet. Jeg har lige siden starten siddet i
bestyrelsen, og jeg har været formand fra 2007. Nu stopper jeg og bliver menigt
medlem. Også af praktiske grunde, da jeg bor i Jylland og foreningens aktiviteter
foregår i København. Jeg fandt frem hvad jeg skrev i Kinabladet da jeg blev formand:
”Arbejdet i Dansk Kinesisk Forening udføres af bestyrelsen, redaktionen, mødegruppen,
sekretæren, bogholderen og kassereren. Formandens rolle er at være samlende,
koordinerende, repræsenterende og om muligt initiativtagende sammen med den øvrige
bestyrelse. Jeg forestiller mig kun at have posten for en periode da jeg håber at yngre
kræfter, som ser med friske øjne på hvad der sker i Kina, vil gå ind i bestyrelsen og på
formandsposten for fortsat at give foreningen liv og troværdighed.”
I år har bestyrelsen gjort en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til foreningen og
dens aktiviteter. Dansk kinesiske forenings vigtigste ansigt udadtil er stadig Kinabladet
og de foredrag/arrangementer som foreningen hver måned afholder i Kulturstaldene. Vi
har styrket det eksterne ansigt ved foruden foreningens hjemmeside, Kinakanalen og
Kinabladets hjemmeside at være på Facebook og linkedln. Derudover er der sendt
henvendelser med information om foreningens aktiviteter til en række
uddannelsessteder, gymnasier, businessskoler, universiteter og undervisere der har
kinesisk på programmet. Ligeledes har der fundet flere arrangementer sted i
samarbejde med andre, og også de er blevet godt besøgt. Alt dette har betydet at der
er kommet flere tilhørere til foredragene, flere har henvendt sig via foreningens
hjemmeside og til sekretæren, og flere har meldt sig ind i foreningen. Medlemstallet er
dog nogenlunde konstant, selv om der er kommet ca. 30 nye medlemmer til via
hjemmesiden.
Det har længe været et ønske at få forbindelse til kinaforeninger i de andre nordiske
lande. Foreløbig er der taget kontakt til den norske kinaforening med henblik på at
afholde et møde med andre nordiske kinaforeninger og måske få gang i et samarbejde.
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Også at få et samarbejde af en slags med Venskabsforbundet Danmark-Kina står på
ønskelisten, men det har hidtil ikke været muligt.
Kinabladets redaktør, Flemming Ytzen, har haft 3 måneders orlov fra Politiken og
dermed også fra redaktørposten, og Flemming Poulsen har med sin altid utrættelige
energi og ekspertise taget redaktørjobbet på sig. Han har stået for sommer-, efterårs og
snart forårsnumret af Kinabladet. Else Poulsen har - selv om hun som ikke er i
bestyrelsen - fortsat sit uvurderlige arbejde som foreningens bogholder og kasserer –
en stor tak til hende – og ser nu frem til at en anden snarest melder sig til jobbet.
Alt dette vil blive uddybet i det følgende ved hjælp af beretningerne fra de enkelte
arbejdsgrupper.
Sekretariatet v. Kirsten Becker Hansen
I årets løb har der været ca. 100 henvendelser til sekretariatet. Ud over praktiske
forhold som optagelse og opsigelse af abonnement, til- og frameldelse af nyhedsbrev
samt besvarelse af spørgsmål vedrørende foreningens planlagte arrangementer kan
her fremhæves
•

Besvarelse af spørgsmål fra studerende og uddannelsesinstitutioner vedrørende
eksamensopgaver, temauger, sponsorering af studieture – og udlejning af
dragekostymer (4 henvendelser herom)

•

Modtagelse og videreformidling på Kinakanalen af eksterne partneres
arrangementer (udstillinger, film, foredrag etc.)

•

Besvarelse af spørgsmål fra enkeltpersoner og virksomheder i både Kina og
Danmark vedrørende job- og afsætningsmuligheder

•

Besvarelse af journalisters spørgsmål før og efter Hu Jintaos besøg i september

•

Besvarelse af journalisters spørgsmål op til magtskiftet i Kina i november

Sekretariatet har aktivt og engageret behandlet alle henvendelser, hvilket bl.a. har
resulteret i fire ekstra arrangementer i årets løb (to foredrag og to koncerter, som er
beskrevet mere indgående under mødegruppens aktiviteter).
Medlemskredsen af foreningens profil på Linkedin er nu steget til næsten 116 personer,
hvoraf mange har kinesisk baggrund og er yngre personer.
Medlemsstatistik v. Else Poulsen
Vi har for øjeblikket 242 medlemskaber, som består af 297 personer. Medlemstallet er
gået tilbage med 1 stk., men der er dog efter 1. jan. 2013 kommet 3 nye medlemskaber
til, det ene parmedlemskab. Der er kommet 4 nye kollektive medlemskaber, hvoraf de 2
er skoler. Antallet af samtlige abonnenter er steget med 2, men antallet af betalende
abonnenter med 4, hvoraf de 3 dog er skiftet fra medlemskab til abonnement.
Der er i 2012 sendt materiale ud til 49 personer, som - med en enkelt undtagelse eller
to - alle har meldt sig via hjemmesiden. Det er der kommet 31 nye medlemskaber ud af.
Konklusionen må nok være, at tallet på medlemmer og abonnenter ligger ret stabilt,
men det skal jo ikke forhindre nogen i at tage nye initiativer og på den måde holde
antallet oppe. Der er trods alt tale om en udskiftning på omkring 30 medlemmer i årets
løb.
Dansk–Kinesisk Forenings hjemmeside
En arbejdsgruppe bestående af Pia Sindbjerg, Kirsten Becker Hansen og Henrik Strube
har udarbejdet en ny hjemmeside som de vil præsentere her på generalforsamlingen.
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Kinakanalen, status 15. februar 2013.
Kinakanalen har februar 2013 i alt 434 tilmeldte brugere, sidste år var der 384 tilmeldte
brugere. Der er nu 1657 indlæg, i 2012 var der 1261 indlæg, i 2011 var der 797 indlæg.
Vibe Drostgaard og Helle Willum Jensen er administratorer af Kinakanalen.
Kirsten Becker Hansen dirigerer spørgsmål, som foreningen får stillet, over til
Kinakanalen og nu også til facebooksiden og Linkedln. Dels får spørgeren mulighed for
at mange kan svare på netop deres spørgsmål, og dels bliver vi andre brugere klogere.
Foreningsmøder annonceres også her, og man kan tilmelde sig det pågældende
arrangement. Det giver en god pejling af, hvor mange vi kan forvente til møderne.
De lukkede fora for bestyrelsen og mødegruppen, som er oprettet til intern
kommunikation og uden andre brugere kan læse med, bliver brugt ganske godt.
Kinakanalen er et supplement til foreningens andre aktiviteter, og i modsætning til
Facebook siden forbliver spørgsmål, indlæg og svar på Kinakanalen, så man kan vende
tilbage og læse dem senere. Vi plages stadig af 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.
Facebook-siden har 209 "likes", dvs. at alle disse personer får besked når der lægges
noget nyt på siden. Der er ingen tvivl om at vi med facebook-siden når en større kreds
af især yngre mennesker der interesserer sig for Kina.
En side er absolut mest interessant når der er aktivitet på den, så vi opfordrer alle til at
"like" indlæg, foto eller kommentarer. Og tak til dem der har lagt fotos m.m. ind.
Mødegruppen 2012 v. Kjeld Allan Larsen
Der blev i løbet af 2012 afholdt i alt elleve offentlige møder, hvoraf to i samarbejde med
Asia House. Foreningen har kunnet trække på både unge såvel som veteraner som
foredragsholdere. Via valg af temaer er det tillige lykkedes at tiltrække et yngre
publikum.
Det brede spektrum af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer
fremgår af oversigten:
10. januar Foredrag ved antropolog Henrik Kloppenborg Møller: ”Kopivarer og
identiteter i Kina”, 23 medlemmer og 31 ikke-medlemmer, i alt 54 deltagere
5. marts Foredrag ved cand.mag. i historie Maria Vang Knudsen: ”Kina – det
harmoniske samfund”, 16 medlemmer og 11 ikke-medlem, i alt 27 deltagere
18. april Foredrag og oplæsning af sinolog Vibeke Børdahl ”Om Kinas erotiske roman
Jin Ping Mei”, 8 medlemmer og 2 ikke-medlemmer, i alt 10 deltagere
19. april Foredrag ved seniorforsker Erik Gøbel fra Rigsarkivet: ”Dansk-kinesiske
forbindelser i 1700-tallet”, arrangeret i samarbejde med Asia House i forbindelse med
Forskningens Døgn, 12 gæster fra Dansk-Kinesisk Forening og 13 gæster fra Asia
House, i alt 25 deltagere
8. maj Foredrag ved antropolog Michael Ulfstjerne: ”Spøgelsesbyer i Kina”, 17
medlemmer og 11 ikke-medlemmer, i alt 28 deltagere
28. august Foredrag og kinesisk undervisning ved gymnasielærer i kinesisk Sidsel R.
Magnussen med bistand fra gymnasieelever: ”Lær kinesisk”, 25 medlemmer og 2 ikkemedlemmer, i alt 27 deltagere
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13. september Foredrag ved Sasja Christensen og Nina Ingvartsen, frivillige ved
organisationen Morning Tears Denmark: ”Børn uden voksenforsørgelse er et problem –
også i Kina”, 6 medlemmer og 3 ikke-medlemmer, i alt 9 deltagere
22. oktober Foredrag ved frimærkegravør Martin Mörck: ”Et kinesisk eventyr med
danske fortegn”, 9 medlemmer og 1 ikke-medlem, i alt 10 deltagere
14. november Foredrag ved professor Jørgen Delman: ”Magtskifte i Kina”, 23
medlemmer og 47 ikke-medlemmer, i alt 70 deltagere
27. november Ekstra foredrag ved professor Jørgen Delman: ”Magtskiftet i Kina” på
Virum Gymnasium for 150 kinesisk- og samfundsfagsstuderende elever samt otte
lærere
3. december Foredrag ved geograf Kjeld A. Larsen: ”Gensyn med Tibet efter 35 år og
perspektiver for regionens udvikling”, 21 medlemmer og 16 ikke-medlemmer, i alt 37
deltagere
6. og 15. december Koncert med duo bestående af den kinesiske erhu-virtuos Liang
Lingling og den svenske pianist Björn Roslund i samarbejde med henholdsvis Asia
House (25 deltagere) og Gentofte Hovedbibliotek (45 deltagere)
Mødegruppen omfatter syv medlemmer. Tre nye medlemmer er kommet til: Vibe Aarøe
Drostgaard, som har påtaget sig ansvaret for pengekassen, Ida Löchte og Andreas
Strandgaard. To tidligere medlemmer, som i løbet af året har trukket sig fra gruppen,
Elisabeth Kjeldsen-Kragh og Jette Faurschou takker vi for samarbejdet. Stort set alle
foredrag foregår i Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, som vi lejer af Københavns
kommune. Som et vægtigt supplement har Kirsten Becker Hansen, foreningens
sekretær, stået for fire særarrangementer, det første i forbindelse med Forskningens
Døgn i Asia House tillige med ekstraarrangementet på Virum Gymnasium og de to
musikarrangementer i henholdsvis Asia House og på Gentofte Hovedbibliotek. Vi har
meget brug for et medlem med teknisk ekspertise, da der af og til er problemer med
anvendelsen af vores projektor og lydudstyr, som muliggør at vi også kan vise film.
Til de ni offentlige møder afholdt i Kulturstaldene i 2012 har der i alt været 272
deltagere, 148 medlemmer og 124 ikke-medlemmer, dvs. i gennemsnit 30 deltagere per
arrangement. Opgørelsen viser en mindre fremgang sammenlignet med 2011, hvor
gennemsnittet per arrangement var 26 personer. Det er der flere grunde til: en mere
målrettet annoncering, valg af emner, som interesserer et yngre publikum, annoncering
på Facebook og Linkedin, behandling af henvendelser til sekretariatet samt
markedsføring af foreningen ved eksterne arrangementer. Alle ikke-medlemmer får ved
indgangen en skabelon hvor de skal tilkendegive, hvor de har læst/hørt om aftenens
arrangement for at få en bedre fornemmelse af hvor annoncering giver synlige
resultater.
Kinabladet v. Flemming Ytzen
Kinabladet har igen i 2012 modtaget 40.000 kr. fra Van Fonden. Det siger vi en stor tak
for. Uden denne fornemme støtte ville det ikke være muligt at publicere dette
udmærkede tidsskrift, som Kinabladet jo er.
Bestyrelsen har besluttet, at foreningens kinesiske navn skal være Dānzhōng Xiéhuì
丹中协会, oversat: Dansk-kinesisk Forening. Det betyder at den kinesiske tekst på
forsiden af bladet fremover vil indeholde 4 tegn i stedet for nu fem. Teksten på folder og
brevpapir bliver tilsvarende ændret.
Kinabladets årgang 2012 viste som tidligere, at der kan være store udsving i sidetal. To
udgivelser var på hver 28 sider, hvilket kan siges at være et normalt sidetal. De to andre
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var på henholdsvis 24 og 40 sider. Forskellen har meget at gøre med, hvilke temaer,
redaktionen beslutter sig for.
Årgangens mest ambitiøse nummer blev sommerudgaven, hvor temaet var rettigheder,
dvs. rettigheder i bredeste forstand. Dette nummer blev til i nært samarbejde med
medarbejdere på Institut for Menneskerettigheder. Efterårsudgavens tema var Kinas
’soft power’ – et begreb, der er meget oppe i tiden, ofte i sammenhæng med, at kinesisk
’hard power’ – investeringskapital – er kommet til at fylde meget i debatten om Kinas
voksende globale indflydelse.
De faste rubrikker i bladet er blevet opretholdt. Redaktionen tilstræber fortsat at
inddrage nye skribenter.
I mere end et par år har der været talt om det nødvendige i, at der sker en udvikling på
bladets hjemmeside, kinabladet.dk. Denne har hidtil mest været en arkivside, dvs.
allerede publicerede artikler er blevet lagt ud til download. Dette vil ændre sig i 2013:
den digitale oprustning er sat i værk. Kinabladet indretter sig på nutiden og ruster sig til
fremtiden.
Afsluttende bemærkninger
De månedlige møder i Dansk-Kinesisk Forening har i en lang række år været de eneste
i Danmark hvor alsidige og væsentlige temaer vedrørende Kina foredrages på dansk i
et åbent forum. I 2012 så vi konkurrence fra andre talerstole, specielt en række foredrag
arrangeret af Politiken og af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Det er en
konkurrence, som vi skal være glade for, idet den kun kan bidrage til en bredere
interesse for Kina og dermed udvide grundlaget for en større interesse for DanskKinesisk forenings aktiviteter.
De samme overvejelser kan gøres om Kinabladet. Næsten dagligt bringer dagspressen
artikler om Kina, og der er al mulig information at få via nettet. Kinabladet er et vægtigt
tidsskrift, og vi er indtil videre sikre på at der er læsere til og behov for Kinabladet som
det fremstår i dag, samtidig med at vi fremover sætter mere fokus på den digitale side.
Til slut en opfordring: Er du interesseret i at være aktivt med i Dansk-Kinesisk Forenings
arbejde, så stil op til bestyrelsen her på generalforsamlingen.
Dette var ordene. Tak for lydhørhed og velkommen til kommentarer og spørgsmål.
Bemærkninger:
Arabella rettede en tak til Jette for hendes store arbejde for foreningen.
Der var ingen kommentarer til årsberetningen.
Årsberetningen blev godkendt.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Indtægter
Kontingent og abonnement: Ca. 10.000 kr. mere end sidste år. Skyldes dels en
kontingentstigning på ca. 10%, dels en tidligere udsendelse af 4.kv.
opkrævninger (de udsendes samtidig med årets sidste nr.), Beløbets
størrelse afhænger af antallet, der har betalt før årsskiftet (sidste indbetaling
04-12-12, da bladet blev udsendt allerede den 1. nov. 2012).
Tilskud fra fonde m.v.: S.C. Van Fonden har igen i år givet os 40.000 kr.
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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. Beløbets størrelse afhænger
bl.a. af sideantal og antal numre udsendt pr. år.
Ansøgningen var vist baseret på færre end de 4 numre, der udkom.
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%. vi fik i februar 2012 en aftale om 2%, der løber til
31-1-2013, derefter forrentes kontoen, der har et indestående på ca. 105.000
kr., med 1,25%. Danske Bank: renten på denne konto er 0%.
Mødegruppen: Mange, gode og interessante møder. Selv med udgifter til en i Norge
boende foredragsholder er der blevet et overskud på 2894 kr. Utrolig flot.
Udgifter
Div. Arrangementer: Deltagelse i ”Forskningens døgn” og Erhu-koncert i samarbejde
med Asia House og Gentofte bibliotek. Begge dele arrangeret af Kirsten
Becker Hansen.
Porto, fragt: Porto i almindelighed, indbetalingskort til medlemskontingent og bl.a. til
udsendelse af materiale (brev, blad, vedtægter og indbetalingskort) til de
interesserede, der melder sig via hjemmesiden (49 i 2012) + materiale til
diverse gymnasier o.l. (som Pia havde fundet frem til).
Hjemmeside, internet, tlf.: Hjemmesiden + Kinakanalen og tilskud til Lenes telefon og
internet (Foreningen har ikke tlf. mere og ikke mere tilskud til internet).
Rejse- og mødeudgifter: Udenbys medlemmers rejse til møder
Kontorartikler: Printerpatroner, kuverter og papir
Gaver og blomster: En buket til Claus Seiden og en flaske vin til Ole Wiberg
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
Inventar: Div. inventargenstande er fuldt afskrevet.
Debitorer: Asia House og Gentofte biblioteks andel af Erhu koncert (betalt i januar
2013).
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
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Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for det kommende år
Bladet
Flemming Ytzen:
Hen over tre år har Kinabladets redaktion talt om nødvendigheden af at gennemføre
en modernisering af kinabladet.dk. Det er trukket ud af en lang række grunde, men vel
især den, at de ambitiøse temasatsninger i bladet altid tager mere tid end de
involverede formoder. Som det er fremgået af bladets årgang 2012, bestræber vi os
fortsat på at inddrage nye og gerne yngre skribenter. Når dette lykkes, betyder det ikke
nødvendigvis, at bladet tager mindre tid at producere, tværtimod. Arbejdet med
redigering af udefra kommende tekster kan være ganske krævende.
Men vi kommer ikke længere uden om at skulle satse anderledes end tidligere: Det
handler om at nå ud til flere og især yngre læsere. Den bedste og billigste måde at
gøre dette på, er naturligvis at bruge en digital platform med alle de virkemidler, en
sådan åbner op for. Det bliver med det mest udbredte værktøj af slagsen: den
såkaldte wordpress platform. Den er skaffet til veje, og i de kommende måneder
begynder vi at lægge tekster og billeder ud. Publicering sker dog først, når der
ligger så meget på siden, at vi synes vi har noget, vi kan være bekendt at vise
frem. Og vi har ikke travlt. Hele 2013 bliver et sådant 'prøve-år' for den nye version af
kinabladet.dk.
Fordelene ved den digitale platform er naturligvis, at den både er billigere, hurtigere og
mere betjeningsvenlig. Og appellen til de nye og yngre læsere er indlysende.
Om det får konsekvenser for printudgaven af Kinabladet? Sandsynligvis ja. Der
er indlysende grænser for, hvad medlemmerne af redaktionen kan overkomme. Men
der vil også være synergier, der kan udnyttes.
Vi har ikke tænkt os at det skal være et debatforum, for det er der ikke ressourcer til,
men med tiden kommer det måske.
Mødegruppen
Kjeld A. Larsen:
Vi har opnået at få en stor og god gruppe på benene, i alt 7 personer, hvoraf adskillige
nye unge entusiaster, heriblandt endog en kyndig ud i det tekniske, virkelig dejligt. Vi
glæder os til et fortsat samarbejde.
Allerede fastlagte og annoncerede møder:
Tirsdag den 5. marts 2013 ”Mødre i Kina”
Foredrag ved Michala Hvidt Breengaard, ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut på
Københavns Universitet. Michala vil tale om forståelser og praksisser af moderskab i
Kina, både ældre traditioner og nye måder at blive mor på og især med fokus på Kinas
urbane og veluddannede kvinder. Det betyder også et blik på moderskab i den vestlige
verden.
Torsdag den 18. april 2013 ”Hvad kan vi vente af den ny ledelse i Kina?”
Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft vil med udgangspunkt i erfaringerne fra
den nyere historie vurdere, hvordan Kina formår at klare udfordringerne med en
lavere, men mere bæredygtig vækst - den store ulighed og korruptionen. Hvad kan vi
vente af den ny ledelse? Kan det kommunistiske styre opretholde både kontrol og
legitimitet?
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Onsdag den 8. maj 2013 ”Uofficielle kinesiske dokumentarfilm”
Mai Corlin, cand.mag. i kinesisk viser og fortæller om uofficielle kinesiske
dokumentarfilm. Mai har beskæftiget sig med emnet forbindelse med sine studier på
Københavns Universitet, hvor hun også har undervist i kinesisk film. Mai Corlin vil
fortælle generelt om uofficielle kinesiske dokumentarfilm, deres produktionsvilkår,
visningsmuligheder og forhold til systemet. Der vil også blive vist en kinesisk
dokumentarfilm.
Aftalte, men endnu ikke annoncerede møder:
Mødegruppen opfordrer samtidig foredragsholderne om at bidrage med artikel til
Kinabladet
Torsdag den 24. oktober 2013
Anders Sybrandt Hansen holder foredrag om kinesisk ungdom og dens forventninger
til Kinas ledelse.
Mandag den 18. november 2013
Mads Rosendahl Thomsen, lektor i komparativ litteratur ved Aarhus Universitet, holder
foredrag om nobelpristager Mo Yans forfatterskab. Han leverer også en artikel til
Kinabladet.
Hjemmesiden
Henrik Strube, Pia Sindbjerg og Kirsten har arbejdet på en brugervenlig, mere
indbydende og tidssvarende hjemmeside, som Henrik præsenterede på
generalforsamlingen.
Henrik: På den nye hjemmeside vil det være muligt at flere personer har adgang til at
lægge indlæg ind.
Arabella foreslog at man også skulle kunne se hjemmesiden på engelsk, af hensyn til
de udlændinge, der besøger hjemmesiden.
Kinakanalen
Helle Willum Jensen:
Kinakanalen vil fremover fortsætte som hidtil. Vi ser den som et supplement til
facebook og linkedin.
Facebook og linkedin får en øget medlemsskare og vi har fat i yngre mennesker. Vi vil
fortsat gennem opslag og foto demonstrere aktivitet.
Jette: Er det en fordel med tre kanaler Kinakanalen, Facebook og Linkedin?
Facebook mest socialt og afslappet, Linkedin mest forretningsmæssig. De henvender
sig til to forskellige målgrupper. Der er også mange kinesere mellem brugerne. Det har
givet en større brugerflade.
Sekretariatet
Kirsten Becker Hansen:
Kirsten informerede om de opgaver og projekter, hun havde løst i 2012, og som
således giver et fingerpeg om opgaver, der kan forventes i 2013; om de skal løses i
sekretariatet eller i andre arbejdsgrupper er naturligvis op til den nye bestyrelse at
beslutte.
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Indboks
Sekretariatet modtog ca. 100 henvendelser i 2012, som kan opdeles i 1) praktiske
driftsopgaver, 2) private forespørgsler fra enkeltpersoner/virksomheder/institutioner
samt 3) spørgsmål fra journalister.
1) Praktiske driftsopgaver
Eksempler herpå er indmeldelser, adresseændringer, invitationer til andres
arrangementer (teater, udstillinger, foredrag). Indkomne invitationer blev
videreformidlet via Facebook og Kinakanalen.
2) Private forespørgsler
Eksempler på forespørgsler fra enkeltpersoner:
• hvor leje dragekostume?
• ønske om køb af ældre auktionskataloger om kinesisk porcelæn fra fx Christie’s
• hvor finde buddhistisk munk til navngivning af søn?
Eksempler på forespørgsler fra virksomheder:
• hvor finde kinesisk operasanger til asiatisk temaweekend på restaurant i
København?
• efterlysning af kinesere, der kan teste en ny bilmodel
• efterlysning af ”kønne kinesiske piger”, der kan reklamere for et whiskymærke
Eksempler på forespørgsler fra institutioner:
• tilskud til etablering af kung fu-center?
• efterlysning af undervisningsmateriale, foredragsholdere, sprogundervisere samt
sponsering af studieture
• ønske om foredragsholder til et seniorcenter i Nordsjælland
3) Spørgsmål fra journalister
Hu Jintaos besøg i sensommeren samt magtskiftet i såvel USA som Kina i november
foranledigede flere journalister til at rette henvendelse til sekretariatet. Eksempler på
deres spørgsmål:
• Hu Jintaos besøg; avis ønsker kontakt til kinesere i Danmark for interview
• foreningens holdning til magtskiftet? Hvor mange danskere bor der i Kina?
• kinesere søges til DR Magasinet Penge for at inddrage andre befolkningsgrupper i
debatterne
• kinesere søges til DR2-tema om opdragelsesmetoder i hhv. Kina og Danmark
(tigermor vs. bamsefar)
Alle forespørgsler er blevet omhyggeligt behandlet – med den hensigt at efterlade et
godt indtryk af foreningen og i sidste ende øge medlemstallet og deltagelse i
foreningens arrangementer. En del spørgsmål har kunnet løses ved at opfordre
spørgeren til at poste sit spørgsmål på foreningens elektroniske platforme - Facebook,
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LinkedIn og Kinakanalen. Ud over at hjælpe spørgeren med at få et konkret svar har
formålet med henvisningen til de tre fora været at skabe dynamik på platformene og
øge opmærksomheden om foreningen.
Nyhedsbreve
Henrik Strube og Kirsten har samarbejdet om udformning og udsendelse af
regelmæssige nyhedsbreve, hvori forestående arrangementer annonceres.
Opdatering og vedligeholdelse af mailing-listen har ligeledes været en
tilbagevendende opgave.
LinkedIn
Kirsten oprettede foreningens profil på LinkedIn for to år siden med det formål at sikre,
at foreningen er til stede i de sociale medier; Facebook og LinkedIn er uundgåelige
platforme i disse år. Forskellen på de to platforme er i store træk, at Facebook
henvender sig til alle, der er medlem af et netværk med en fælles interesse;
foreningens tilstedeværelse på Facebook skaber således mulighed for dialog – på en
tidssvarende måde - mellem alle dem, der privat har interesse for Kina. LinkedIn
bruges i mere professionelt regi; mediet bruges især af dem, der er interesseret i at
udbygge deres netværk til andre med samme jobrelaterede/karrieremæssige
interesse. Foreningens tilstedeværelse på LinkedIn er således et forsøg på at gøre
studerende og erhvervsaktive, der har Kina som fokusområde, opmærksom på
foreningens eksistens.
Foreningens gruppe på LinkedIn var igennem et år blot en lille skare; i november 2012
var der ca. 50 medlemmer, og nu, fire måneder senere, er der 120 medlemmer, hvoraf
75 skønnes at være under 40 år og 70 at være kinesere (yngre kinesere, der
studerer/arbejder i Københavnsområdet). Kirsten har igennem de sidste to år anset
foreningens profil på LinkedIn for at være et godt, billigt og tidssvarende
markedsføringsredskab. Et projekt i 2013 kunne være at arbejde på at få nogle af de
120 LinkedIn-medlemmer til at være mere direkte involveret i foreningens aktiviteter,
gennem et egentligt medlemskab eller deltagelse i arrangementerne.
Eksterne arrangementer
Som opfølgning på nogle af de henvendelser, der blev foretaget til sekretariatet i 2012,
har Kirsten arrangeret et foredrag under Forskningens Døgn i Asia House på
Østerbro, et ekstra foredrag om magtskiftet på et gymnasium i Nordsjælland samt to
erhu-koncerter i henholdsvis Asia House og Gentofte Hovedbibliotek. Formålet med
disse arrangementer har været a) at sikre, at de enkelte forslag førte til et konkret
arrangement (det har været musikerne selv eller uddannelsesinstitutionerne, der har
henvendt sig til sekretariatet med ønsket om et arrangement) samt b) at synliggøre
foreningens aktiviteter over for den brede offentlighed (arrangementerne var gratis og
blev publiceret bredt) og c) at udvide samarbejdet med eksterne parter (Asia House,
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Gentofte
Hovedbibliotek). Foreningen kan være et naturligt og uformelt netværk for langt flere
med interesse for Kina, og Kirsten har set de omtalte henvendelser som muligheder
for ”markedsføring” af foreningen; et konkret resultat af ovennævnte tiltag er et
kollektivt medlemskab tegnet af en uddannelsesinstitution samt forhåndsbooking af 15
pladser til marts-foredraget af samme institution.
Kirsten har haft stor glæde ved bestyrelsesarbejdet igennem de sidste to år, men har
valgt ikke at genopstille, da energien for en stund må lægges på andre områder. Hun
arbejder dog på, at foreningen også i år kan deltage i Forskningens Døgn.
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Budgettet:
Else Poulsen gennemgik det udleverede budget.
Der var ingen kommentarer.
Budgettet blev derefter godkendt uden ændringer.
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2013
Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
Ikke på valg er:
Helle Willum Jensen
Arabella Neuhaus
På valg er:
Jette Mechlenburg (genopstiller ikke)
Kjeld A. Larsen (genopstiller)
Kirsten Becker Hansen (genopstiller ikke)
Pia Sindbjerg (genopstiller)
Kjeld og Pia blev genvalgt.
Nye kandidater:
Andreas Møller Strandgaard
Charlotte Kehlet
Ing-Britt Christiansen
Alle blev valgt.
Som suppleanter valgtes Kirsten Jørgensen og Erik Kristensen.
Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant
Revisor Bjørn Runge og suppleant Steen Petersen blev genvalgt.
Punkt 9: Eventuelt
Kjeld A. Larsen takkede den afgåede formand Jette Mechlenburg og afgåede sekretær
Kirsten Becker Hansen for det store arbejde de havde udført for foreningen.
Generalforsamlingen sluttede klokken 22.00.

