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2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
i det forløbne år
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4: Behandling af indkomne forslag
5: Arbejdsprogram og budget for 2014
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7:Valg af bestyrelse og suppleanter
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Punkt 1: Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Søren Kjeldsen-Kragh og som referent Kirsten Becker Hansen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om
foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden, Pia Sindbjerg, fremlagde bestyrelsens beretning:
”Årsrapport 2013 for Dansk-Kinesisk Forening
Så er vi med fuld galop og trommespil kommet ind i 2014, som er hestens år. Det er blevet fejret
på behørig vis rundt omkring i København og omegn, og en del af os var så heldige at blive
inviteret med til den kinesiske ambassades årlige nytårsfest i Koncertsalen. I år var opvisningen
udvidet med elever fra Music Confucius Institute i København.
Så hvordan er året ellers gået. Jo, det har jo været slangens år, så med respekt for dette dyr har
vi forsøgt at holde en sikker kadence og været tro mod Dansk-Kinesisk Forenings værdier og
målsætning. Jeg har nu været formand i et år og kan glæde mig over, at vi har haft succes med
at få fat i unge elever og studerende samt deres uddannelsesinstitutioner. Vi har således haft
flere foredrag, hvor salen har været fyldt til bristepunktet med gymnasieelever, og vi har
ligeledes set en øgning i antal af abonnenter på Kinabladet ude på uddannelsesinstitutionerne.
Så det kan vi være stolte af.
Efter den 15. generalforsamling den 25. februar 2013 konstituerede bestyrelsen sig med i alt
syv medlemmer og to suppleanter: Undertegnede som formand, Helle Willum Jensen som
næstformand og ansvarlig for Facebook og Kinakanalen, Kjeld Allan Larsen som ansvarlig for
mødegruppen, IngBritt Christiansen som sekretær og kasserer og Nyhedsbrevet i samarbejde
med Andreas Møller Strandgaard, som også er ansvarlig for LinkedIn, og Charlotte Kehlet og
Arabella Neuhaus samt Kirsten Jørgensen og Erik Kristensen som suppleanter. De sidste er
dog ikke længere med i bestyrelsen.
Bestyrelsen er Dansk-Kinesisk Forenings øverste organ og er ansvarlig for at koordinere og
samle foreningens aktiviteter som Kinabladet, mødegruppen, de sociale medier og
arrangementer med andre aktører.
Da vi har ændret vores kinesiske navn fra Dan Zhong Ai Hua Xie Hui til Dan Zhong Xie Hui,
måtte bestyrelsen som noget af det første tage stilling til trykning af ny folder og nye visitkort.
Som afløser for folderen fandt vi et mere fleksibelt og langt billigere middel til at oplyse om
foreningen, nemlig en plakat/løbeseddel, som løbende opdateres. Her oplyser vi om
foreningens månedlige arrangementer i Kulturstaldene og henviser samtidig til foreningens
hjemmeside. Plakaten trykkes på bagsiden af Kinabladet, sættes op på opslagstavler, udleveres
ved Kina-arrangementer, sendes rundt via mail til elektroniske opslag mv. Visitkortene anvendes
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flittigt i bedste kinesiske stil ved receptioner og arrangementer, hvilket giver os gode og nyttige
kontakter til foreningen.
Det lykkedes os i år at få gang i det nordiske samarbejde. Bestyrelsen har således haft besøg
af Sigge Kern Berg fra Norsk-Kinesisk Forening. Ligeledes er vi i kontakt med Svensk-Kinesiske
Forening, hvor vi udveksler vores kinablade og forsøger at arrangere et møde.
Og så har der været livlig kontakt med den kinesiske ambassade, som har inviteret til hele seks
arrangementer i slangens år. Det drejer sig om indvielse af Music Confucius Institute ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium i foråret, Chunjie (forårsfestival) samme sted, hvor
foreningen hvert år modtager 20 billetter. På ambassaden var vi inviteret til 1. oktoberfest, til
afskedsreception for den afgående ambassadør Li Ruiyu og velkomstreception for den nye
ambassadør Liu Biwei. Endelig har vi været inviteret til den årlige filmfestival Made in China,
som arrangeres af ambassaden i samarbejde med Cinemateket. Og så skal vi ikke glemme
vores venner i Kina, hvor vi er medlem af The Chinese People's Association for Friendship with
Foreign Countries (CPAFFC), som sender os tidsskriftet Voice of China.
På bestyrelsesmøderne, som Helle Willum Jensen hele året har lagt hus og middag til, har vi
indført en praksis med, at en af medlemmerne kommer med et kort oplæg om Kina, som vi så
kan diskutere eller blot lytte til. Vi har bl.a. haft boganmeldelser og et oplæg om Bo Xilai.
En gang årligt inviterer vi mødegruppen og redaktionen af Kinabladet med til bestyrelsesmøde
for gensidig orientering og evt. beslutning. Mødegruppen og Kinabladet koordinerer deres
aktiviteter ved at få foredragsholderne til at levere en artikel til Kinabladet enten før eller efter
deres foredrag. Det er både en god reklame for Kinabladet, men også en god service for vores
medlemmer udenfor hovedstadsområdet.
Vi har afhentet en del kinabøger, højttaleranlæg, skolesæt og lamper hos vores tidligere
sekretær. Skolekasserne bliver ikke længere opdateret, da skolerne ikke efterspørger dem. De
har i dag så mange andre muligheder for at skaffe sig viden og materialer fra Kina. Bøgerne
forærer vi løbende væk til foreningens arrangementer, lamperne opbevares hos Helle Willum
Jensen til udlån ved festlige lejligheder, højttaleranlæg og skolesæt opbevares hos formanden.
Bestyrelsen har besluttet at skifte fra Danske Bank til Mercur Andelsbank, da vi gerne vil
signalere social ansvarsbevidshed. Vi forventer at effektuere beslutningen her i 2014.
Vores vigtigste udadvendte aktivitet er fortsat Kinabladet og de månedlige arrangementer her i
Kulturstaldene med den meget aktive redaktion og energiske mødegruppe.
Mødegruppen har i løbet af 2013 afholdt i alt ni offentlige møder. Derudover var foreningen
medarrangør af et foredrag om nobelpristageren Mo Yan på Københavns Hovedbibliotek.
Foreningen trækker på både unge kandidater og veteraner som foredragsholdere. Via valg af
temaer og samarbejde med gymnasier, som udbyder kinesisk, er det tillige lykkedes at tiltrække
et yngre publikum.
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Det brede spektrum af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer fremgår af
oversigten:
10. januar, foredrag ved sinolog Signe Overgaard: ”Kinas bløde magt”, 19 medlemmer og 3
ikke-medlemmer, i alt 22 deltagere
5. marts, foredrag ved ph.d.-studerende Michala Hvidt Breengaard: ”Mødre i Kina”, 23
medlemmer og 4 ikke-medlemmer, i alt 27 deltagere
18. april, foredrag ved tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft: ”Hvad kan vi vente af den ny
ledelse i Kina?”, 36 medlemmer og 16 ikke-medlemmer, i alt 52 deltagere
8. maj, foredrag og visning af dokumentarfilm ved cand.mag. i kinesisk Mai Corlin: ”Uofficielle
kinesiske dokumentarfilm”, i alt 26 deltagere
27. august, foredrag ved formand for Georg Brandes Selskabet og lektor i historie og dansk
Sune Berthelsen ved Nærum Gymnasium: ”Georg Brandes og Kinas kulturelle modernisering”,
16 medlemmer, i alt 16 deltagere
11. september, foredrag ved adjunkt ved Kinastudier, Københavns Universitet Mikkel
Bunkenborg: ”Rigtige venner? Kinesiske projekter i Mongoliet og Mozambique”, 20 medlemmer
og 7 ikke-medlemmer, i alt 27 deltagere
24. oktober, foredrag ved antropolog ved Aarhus Universitet Anders Sybrandt Hansen:
”Kinesiske studerendes dilemma ved optagelse i Kinas Kommunistiske Parti”, 43 medlemmer
og 10 ikke-medlemmer, i alt 53 deltagere
18. november, foredrag ved arkitekt og grafisk designer Holger Dahl tillige med forfatter til den
netop udgivne bog med samme titel som foredraget: ”Kina. Engang for et øjeblik siden”, 18
medlemmer og 11 ikke-medlemmer, i alt 29 deltagere
3. december, foredrag ved billedhuggeren Bjørn Nørgaard: ”Bjørn Nørgaards kinesiske univers”,
25 medlemmer og 7 ikke-medlemmer, i alt 32 deltagere
12. november, medarrangør af foredrag på Københavns Hovedbibliotek i forbindelse med
arrangementsrækken Verdensbiblioteket, denne gang om Kina, med foredrag ved digteren og
oversætteren Jun Feng om anbefalinger af kinesisk litteratur og foredrag ved redaktør på
forlaget Batzer & Co Marie Vinter om den nobelprisvindende kinesiske forfatter Mo Yan.
Til de ni offentlige møder afholdt i Kulturstaldene i løbet af 2013 har der i alt været 284
deltagere, heraf 220 medlemmer og 64 ikke-medlemmer, dvs. i gennemsnit 32 deltagere pr.
arrangement. Det er en flot fremgang på 2 deltagere pr. arrangement sammenlignet med 2012.
Antallet af deltagere, som har svinget fra 16 til 53 deltagere, har udvist en pæn stigning i
deltagende ikke-medlemmer, specielt unge. Stigningen i deltagerantallet må tilskrives valg af
emner, som interesserer et yngre publikum, koordinering af foredrag og artikler, hvor vi
opfordrer foredragsholdere til at skrive artikel til Kinabladet; annoncering på Facebook,
LinkedIn, i nyhedsbrevet, på hjemmesiden og andre relevante steder; behandling af
henvendelser til sekretariatet; uddeling af løbeseddel samt markedsføring af foreningen ved
eksterne arrangementer. Vi anvender fortsat ved indgangen en skabelon, hvor vi anmoder ikkemedlemmer 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.
Mødegruppen omfatter syv medlemmer, en blanding af nye medlemmer og veteraner: Vibe
Aarøe Drostgaard (ansvarlig for annoncering af arrangementer), Andreas Strandgaard (ITansvarlig), Ida Löchte (ansvarlig for pengekassen), Helle Willum Jensen (ansvarlig for lokaler),
Vibe Fischer-Nielsen, Pia Sindbjerg og Kjeld A. Larsen. Stort set alle foredrag foregår i
Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, som vi lejer af Københavns kommune.
Ud af de ni arrangementer gav de otte et økonomisk overskud. I første halvår har vi – som
tidligere – ikke skullet betale leje, men derefter er Københavns Kommune gået over til at
forlange lokaleleje på 600 kr. pr. gang. Det betyder, at mødearrangementerne i fremtiden vil
have meget svært ved at give overskud.
Mødegruppen har i en årrække betegnet den månedlige talerstol i Dansk-Kinesisk Forening
som den mest betydningsfulde i Danmark, hvor en lang række alsidige og væsentlige temaer
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vedrørende Kina foredrages på dansk i et åbent forum. Det er en position, som vi meget gerne
ser opretholdt i de kommende år.

Kinabladet
Redaktionen mistede i 2013 et medlem, journalist Claus Seiden. Claus døde 6. oktober efter
længere tids sygdom. Han blev 83. Claus kom i redaktionen tidligt efter starten i 1999 og blev
fast bestyrer af rubrikken Ri Chang Sheng Huo – om hverdag og tilværelse. Mange vil huske
Claus som medarbejder ved DR’s Radioavisen, hvor han udover at dække især Europa også fik
plads til at beskrive udviklingen i Kina. Hans myndige, mørke basstemme var umiskendelig.
Flere redaktionsmøder er blevet holdt i boligen i Hellerup, hvor Claus var en fortræffelig vært og
inspirator. Æret være hans minde.
Uden Claus Seiden tæller redaktionen syv faste medlemmer – og det er for få! Det har været
forsøgt i nogle år nu at få udvidet medarbejderstaben, og vi er ikke rigtig lykkedes med det. Der
er rigeligt med opgaver, der kalder på flere hoveder og hænder til såvel fortsættelse af den
traditionelle papirudgave af Kinabladet som til den moderne elektroniske udgave, der er på
trapperne.
Indholdsmæssigt mener vi, at bladet har gjort det godt. Det er ikke nemt at fremhæve enkelte
artikler, men nævnes bør dog Stig Thøgersens tekst om Xi Jinping efter 2012-partikongressen
(nr. 57) og Hatla Thelles artikel om socialpolitikken under markedsøkonomi i samme nummer.
De uhyggelige tibetanske selvbrændinger blev udførligt beskrevet i nr. 58, og i efterårsudgaven
kunne Mads Rosendahl Thomsen levere en grundig gennemgang af nobelpristageren Mo Yan,
fulgt op af et uddrag af ’Hvidløgsballaderne’ i nr. 60.
S.C. Van Fonden har for nylig meddelt, at redaktionens ansøgning om kr. 40.000 til udgivelse af
fire numre i 2014 er imødekommet. Det kan kun betyde, at vor donor er tilfreds med bladet.

De sociale medier
De sociale medier er en vigtig kilde til information om foreningen. Her er der en fortsat stigning i
antallet af medlemmer og følgere.
Således har der på Facebook i årets løb været 300 likes - en stigning på 130 i forhold til 2012.
Lidt under halvdelen er unge mellem 18 og 34 år, og omkring 60 % er kvinder, og hovedparten
af kontakter er fra København.
På LinkedIn startede vi med 114 medlemmer og afsluttede året med 242 medlemmer - en
stigning på næsten 100 %.
Nyhedsbrevet udsendes med mail direkte til tilmeldte medlemmer og andre interesserede og
har 246 modtagere og bliver åbnet af omkring halvdelen af modtagerne.
På foreningens hjemmeside er der generel oplysning om foreningen samt annoncering af
arrangementer, og her kan man downloade såvel tidligere som nyere udgaver af Kinabladet. Og
ikke mindst vigtigt, så kommer langt de fleste indmeldelser via hjemmesiden.
Sekretariatet fungerer ved en e-mail adresse, og her har der været 14 henvendelser om
indmeldelse og en udmeldelse; 23 anmodninger om abonnement på Nyhedsbrevet; seks
forespørgsler vedr. sprogundervisning og fem forespørgsler vedrørende lån af drage- og
løvekostume.
Kinakanalen har tidligere været et aktiv for foreningen, men bestyrelsen har besluttet at lukke
den ned. Årsagen er, at den aldrig blev den letløbende kanal, som vi havde håbet på. Vi fik
løbende nye medlemmer, men måtte konstatere, at medlemmerne ikke deltog i at gøre
den levende og aktiv, og det var de samme få personer, der postede nye indlæg. Desuden var
vi plaget af, at maskiner oprettede sig som brugere og derefter lagde spam på Kinakanalen. Der
blev brugt urimelig lang tid på at fjerne disse uønskede elementer, og det tog energien fra at
lægge nye indlæg ind. Vi arbejder på at gemme interessante links som en linksamling på vores
hjemmeside.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 16. generalforsamling

Side 5 af 10

tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19.00

Medlemsstatistik
Vi har for øjeblikket 233 medlemskaber, som består af 285 personer. Medlemstallet er gået
tilbage med ni stk. Der er til gengæld sket en pæn fremgang i kollektive medlemskaber med tre
nye fra undervisningssteder. Ligeledes er antallet af abonnenter steget med tre stk. fra
undervisningssteder, hvilket afspejler, at vores kampagner overfor undervisningssteder har haft
effekt.
Der er i 2013 sendt materiale ud til 34 personer, som - med en enkelt undtagelse eller to - alle
har rettet henvendelse via hjemmesiden. Det er der kommet 17 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.

Afsluttende bemærkninger
Det har været et spændende år. Aldrig har der været så meget fokus på Kina. Vi har altid
konkurrence fra arrangementer ude i byen, forskellen mellem dem og os er, at vi altid er her og
ikke omfattes af modeluner og tilfældige indfald. Dansk-Kinesisk Foreningen bestræber sig på
formidling om Kina med et højt kvalitetsniveau og med aktualitet. Jeg mener, at det igen i år er
lykkedes for os. Det skyldes på alle måder den store indsats som lægges for dagen på
redaktionen af Kinabladet, i mødegruppens fine aktiviteter og bestyrelsens arbejde og ikke
mindst i alle vores dejlige medlemmer, som gør møder og sammenkomster til en fornøjelse for
alle parter.
Så tak for året der gik. Slangen har været med os og skabt lykke og respekt.”
Formanden takkede for ordet, og da der ingen kommentarer var til beretningen, blev den
herefter godkendt.

Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Else Poulsen fremlagde regnskabet for 2013 inkl. kommentarer, jf. bilag 1.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for 2014
Formanden, Pia Sindbjerg, fremlagde det overordnede arbejdsprogram for foreningen:

”Arbejdsprogram 2014
Dansk-Kinesisk Forenings vigtigste formål er at formidle oplysning om Kina og at sørge for
interessante arrangementer og aktiviteter som vores foredragsaftener og Kinabladet, så flere
danskere får større viden om Kina og samtidig får lyst til at være medlemmer af foreningen.
Det kan vi gøre på en række områder, gennem bestyrelsen, redaktionen af Kinabladet,
mødegruppen og ikke mindst aktive medlemmer.
Bestyrelsen skal inspirere til nye opgaver og udviklingsområder for at udbrede kendskabet til
foreningen. Vi skal arbejde på at tilknytte fagfolk som medlemmer og at få flere
uddannelsesinstitutioner som medlemmer og som abonnenter på Kinabladet.
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Fællesaktiviteter
Udover de månedlige arrangementer, som mødegruppen står for, har vi planer om at arrangere
aktiviteter sammen med andre aktører:
o Mid Autumn Festival sammen med kinesere
o

Kinesisk musikaften med Music Confucius Institute ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium

o

Kulturelt arrangement sammen med Asia House

Kontakt til nye medlemmer
Med henblik på at skaffe nye medlemmer vil vi kontakte uddannelsesinstitutioner som KUA ,
CBS , gymnasier etc. med kinastudier og tilbyde at arrangere informationsmøder om DanskKinesisk Forening.
Netop nu er vi ved at kortlægge firmaer med kontakt til Kina for at tilbyde dem medlemskab. Og
så har vi ligeledes planer om at kontakte rejsebureauer med Kina som speciale.
Kontakt til andre kinesiske foreninger
Vi vil kortlægge hvor og hvor mange kinesiske foreninger, der er i landet, og tage kontakt til dem
med henblik på et samarbejde.

Annoncering
Vi vil styrke annonceringen af vores arrangementer på andre platforme end dem, vi allerede nu
anvender (vores hjemmeside, nyhedsbrevet, Facebook, LinkedIn, AOK, NIAS mv.) Det kan fx
være om et arrangement om kunst, som vi kan sende til særligt interesserede i kinesisk kunst.

Afslutning
Vi er netop trådt ind i hestens år i følge den kinesiske kalender. Hesten er hurtig, stærk, har en
stor kapacitet og er samtidig lidt vild.
Lad os overtage disse karakteristika som vores motto for foreningen i 2014. På den måde kan vi
nå langt og få mange nye medlemmer.
Så hvis du har lyst til at være med til at realisere vores arbejdsprogram, vil jeg opfordre dig til at
stille op til bestyrelsen her på generalforsamlingen.”
Formanden takkede for ordet. Herefter fremlagde Kjeld A. Larsen mødegruppens
arbejdsprogram:

”Mødegruppen, rammerne for aktiviteterne

Lokalerne:
Vores største opgave er at sikre, at vi har adgang til et lokale, som planlægningsmæssigt er
tilgængeligt, og som vi har råd til at betale. Det er blevet mere og mere vanskeligt at få adgang
til Kulturstaldene i tilstrækkelig god tid, og vi skal nu betale 600 kr. i leje pr. gang.
Teknisk udstyr:
Vor projektor er ved at nå pensionsalderen, siger vor IT-ekspert, og vi overvejer at anskaffe en
ny.
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Personalet:
Mødegruppen med sine syv medlemmer udgør et godt team, med en god blanding af erfarne
veteraner og unge nye entusiastiske personer. For en gangs skyld behøver jeg ikke at appellere
på generalforsamlingen om at få flere medlemmer til gruppen, men det betyder selvfølgelig ikke,
at vi lukker klubben for nye medlemmer. Vi har fin dækning mht. at finde på nye arrangementer
og foredragsholdere, kassererfunktion, annoncering, teknisk ekspertise, leje af lokale og
praktisk mandskab til at afholde vore arrangementer.

Annoncering:
Vi er blevet rigtig gode til at annoncere vores møder og bruge de sociale medier, specielt takket
være de unges indtræden i mødegruppen.

Arrangementernes indhold
Tre typer
Medlemsudflugterne:
Vi skal have lidt mere fokus på denne form for aktiviteter. Sådanne arrangementer afhænger
selvfølgelig af, hvad der foregår på den offentlige scene i form af nye udstillinger, heriblandt
sceneforestillinger, og hvor langt væk vi kan tillade os at rejse. Forslag fra medlemmerne er
yderst velkomne.

Medlemssamværsarrangementer:
Vi har ikke haft mange af sådanne aktiviteter, hvor vi blot er sammen om en fælles aktivitet eller
bliver udfordret til at være kreative. Vi har eksempelvis mødtes omkring aktiviteterne mad,
kalligrafi, antikviteter. Også her vil vi meget gerne have en række forslag fra medlemmerne.

Offentlige foredrag, allerede aftalte:
Mandag den 3. marts – ”Undergrundsreligionerne i Beijing” ved social antropolog Bjørn
Schwartz
Onsdag den 9. april – ”Kinas nationale sikkerhedsstrategi” ved lektor Liseslotte Odgaard
Onsdag den 7. maj – ”At sætte pris på det uvurderlige – Handel med jade i grænselandet
mellem Kina og Myanmar” ved antropolog Henrik Kloppenborg
I forbindelse med foredragene, for det meste inden afholdelsen, bringer Kinabladet en artikel af
forfatteren om foredragstemaet. Det opfatter vi som en rigtig god koordination.

Offentlige foredrag, forslag til nye foredragstemaer og oplægsholdere:
Vi har et foredrag til gode om den kinesiske nobelpristager Mo Yan ved Mads Rosendahl, lektor
ved Aarhus Universitet – spørgsmålet er, om emnet måske har mindsket interesse på
nuværende tidspunkt.
Der er fremsat forslag om foredrag om de sociale mediers udbredelse og betydning i Kina, et
smadderspændende tema. Her er der faktisk to personer med viden, som kunne inddrages:
sinolog Casper Wichmann, som netop har skrevet en artikel om emnet i det sidste nummer af
Kinabladet, og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet Laura Dombernowsky, som har skrevet
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en artikel om emnet i den ny undervisningsbog på det gymnasiale niveau ”Kinesiske
perspektiver”.
Der er endvidere forslag om et foredrag om livet som studerende i Kina ved en ung studerende,
som læser kinesisk og kinesisk historie sammen med kinesere på Fudan Universitetet i
Shanghai.
Ja, så venter vi med spænding på forsamlingens kommentarer til vort forslag til arbejdsprogram.
Specielt hungrer vi efter forslag til nye arrangementer og foredragsholdere.”

Budget 2014
Else Poulsen præsenterede herefter budgettet for 2014, jf. bilag 1. Dirigenten konstaterede, at
det så fint ud.

Kinabladet
Herefter indbød Flemming Ytzen til forpremiere på bladets nye hjemmeside og fremlagde
arbejdsprogrammet, for så vidt angår den digitale udgave af Kinabladet.
Flemming Ytzen indledte med, at det gamle Kinabladet.dk ligner noget fra det forrige årtusinde
– og også er fra det forrige årtusinde. Planen er at lægge nogle (ikke alle) af artiklerne fra det
trykte blad ud på hjemmesiden. Henover de kommende måneder vil redaktionen evaluere
kommentarer til og trafikken på siden; siden kan således komme til at se anderledes ud, når vi
når til sommeren. Den er mere tidssvarende end den gamle, men den gamle vil ikke blive aflivet
foreløbigt.
Flemming Ytzen slog fast, at den hjemmeside, der blev præsenteret på generalforsamlingen,
ikke var definitiv. Redaktionen koncentrerer sig om at finde en både/og-løsning - altså både en
digital udgave og en papirudgave af Kinabladet. Det er nødvendigt at følge med tiden, blive
moderne og fange nye, yngre publikummer, især i uddannelsessektoren. Det er bydende
nødvendigt at få fat i nogle kapaciteter udefra; der skal foregå vidensformidling og
nyhedsformidling i foreningen, den skal ikke være en lukket kreds. Planen er således at hente
nogle stykker fra uddannelsessektoren ind som gæsteskribenter til en klumme/blog. Det må
ikke være debatblogs, hvor niveauet hurtigt bliver trukket ned. Indlæggene skal være af høj
kvalitet og have et højt niveau med en længde på ca. ½ A4-side.
Den nye hjemmeside for Kinabladet har et klassisk, konservativt layout; det går godt i spænd
med den trykte udgave. Hensigten er, at den digitale udgave skal matche den trykte udgave,
ikke være et spejl. Forslag og kommentarer til redaktionen er velkomne, udviklingsprocessen vil
foregå henover året.

Diskussion
Dirigenten åbnede herefter for diskussion af arbejdsprogram 2014.
IngBritt Christiansen spurgte Kjeld A. Larsen, hvad han mente med, at Mo Yan ikke var aktuel.
Pia Sindbjerg tydeliggjorde, at arrangementet om Mo Yan ikke er annulleret, men udskudt til
efteråret.
IngBritt Christiansen foreslog, at et kommende foredrag handlede om diskrimination af
minoriteter i Kina.
Else Poulsen spurgte Flemming Ytzen, om han ikke var bange for, at bladabonnenter ville sive
væk, når de kan læse artikler fra Kinabladet gratis i digital form. Flemming Ytzen svarede, at
han ikke kunne vide det - men at han var fuldt bevidst om, at digitale medier ikke var til at
komme uden om. Else Poulsen tilføjede, at de unge abonnenter bliver et par år, hvorefter de så
går videre i livet; hun forudså, at de ikke ville interessere sig for papirudgaven, men mere for
den digitale udgave. Ida Löchte imødegik Else Poulsens vurdering ved at give udtryk for, at hun
– som tilhører gruppen af unge abonnenter - synes, det er dejligt at sidde med den fysiske
udgave af bladet.
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Helle Willum Jensens kommentar til hjemmesiden var, at projektet lød spændende, men at hun
savnede det lille røde logo samt mere overensstemmelse med foreningens hjemmeside.
Flemming Ytzen svarede hertil, at det røde logo er på vej ind på bladets hjemmeside. Ændring
til Kinabladets hjemmeside ville i øvrigt ske alt efter den opsamlede erfaring.
Der var forslag om, at digitale artikler kun skal kunne læses af medlemmer af foreningen.
Kjeld A. Larsen ville høre, om man stadig har kræfter til parallelt med den digitale udgave at
udgive et trykt blad. Han ville endvidere gerne vide, hvem der har udformet hjemmesiden - samt
hvem, der kunne tænkes at komme med indlæg til en klumme/blog. Flemming Ytzen svarede,
at vedkommende, der havde hjulpet med det tekniske, hed Christian (han kunne ikke huske
efternavnet); Christian havde haft fokus på funktionalitet og brugervenlighed, uden dog at være
decideret designer. Forslag til blogskribenter kunne være Stig Thøgersen, Clement S.
Østergaard, Hatla Thelle. Flemming Ytzen gentog, at ønsket var at åbne nogle kanaler til Kinarelevante miljøer.
Formanden gjorde opmærksom på det store arbejde, Flemming Poulsen udfører i forbindelse
med papirudgaven af Kinabladet, og opfordrede til, at man gav ham et bifald. Efter bifaldet
supplerede formanden med, at redaktionen konstant var på udkig efter nogen, der kunne
hjælpe, og opfordrede hermed medlemmerne til at have dette in mente.
Et medlem spurgte, om foreningen havde kinesiske medlemmer. Formanden og Else Poulsen
informerede om, at der var 3-4 kinesiske lærere samt et par kinesiske ægtefæller i foreningen.
Da kineserne har deres egne foreninger i Danmark, er antallet af kinesere i Dansk-Kinesisk
Forening ret lav.
Vibe Aarøe Drostgaard ville vide, om hun på Facebook skulle linke til den nye, digitale side for
bladet. Flemming Ytzen ville gerne vente lidt og opfordrede til, at de skrev sammen om dette
spørgsmål. Arabella foreslog, at man i nyhedsbrevet meddelte, når siden var klar, så alle kunne
være med til at udbrede kendskabet. Vibe Aarøe Drostgaard opfordrede endvidere medlemmer
af foreningen til, når arrangementer blev omtalt på foreningens Facebook-side, at invitere deres
venner elektronisk. På den vis ville kendskabet til arrangementer blive endnu bedre udbredt.
Dirigenten fastslog herefter, at arbejdsprogrammet 2014 var godkendt.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens anbefaling om uændret kontingent blev godkendt.
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Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
Dirigenten orienterede om, at tre personer går videre i den ny bestyrelse, og at der således kan
vælges op til fire bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter. Formanden pegede på Vibe
Aarøe Drostgaard og Ida Löchte. Vibe Aarøe Drostgaard accepterede rollen som suppleant, og
Ida Löchte accepterede rollen som bestyrelsesmedlem, dog gjorde hun opmærksom på, at
hun grundet studier skulle rejse til Kina om et halvt år.
Der var ingen modsigelser, og dirigenten konstaterede derefter, at bestyrelsen består af
følgende medlemmer:
Bestyrelsesmedlemmer:
o

Pia Sindbjerg

o

Kjeld A. Larsen

o

Andreas Møller Strandgaard

o

Helle Willum Jensen

o

Charlotte Kehlet

o

Ida Löchte

Suppleant:
o

Vibe Aarøe Drostgaard

Punkt 8: Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
Revisor Bjørn Runge og suppleant Steen Petersen blev genvalgt.

Punkt 9: Eventuelt
Formanden takkede Arabella Neuhaus og IngBrit Christiansen for det arbejde, de hidtil har
udført for foreningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

