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Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene
Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V.

Dagsorden:
ꞏ
ꞏ
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ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

1: Valg af dirigent og referent
2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2016
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2016
4: Behandling af indkomne forslag
5: Arbejdsprogram og budget for 2017
6: Fastsættelse af kontingent for 2017
7:Valg af bestyrelse og suppleanter
8: Valg af revisor og suppleant (uden for bestyrelsen)
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
vedtægterne.
Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Bestyrelsen ved Pia Sindbjerg
I årets løb har vi har levet op til foreningens formål, nemlig at være et samlingssted for
alle med interesse for Kina og at formidle oplysning om kinesisk kultur, historie, kunst
og samfund. Alt dette for at give indsigt i og skabe forståelse for de mange sider af det
kinesiske samfund og dets kultur.
Måden vi lever op til formålet er gennem vores vigtigste aktiviteter: møderne og
Kinabladet. Også i år har vi bestræbt os på at komme vidt omkring i emner såvel i
mødegruppen, mere om det senere i beretningen, og i Kinabladet.
Kinabladet er i 2016 udkommet med fire trykte numre. Her har mere end 15 skribenter
leveret 16 artikler, udover de 6 redaktionsmedlemmers egne godt 17 artikler (topscorer
Flemming Poulsen med 11 artikler), samt anmeldelser af 9 bøger (Rikke Agnete Olsen
som topscorer med 3 bøger); dertil kommer 3 anmeldelser af udstillinger.
Emnerne har været Abernes Konge, Civilitet, Kinesiske ord, CSR, Koreabølgen,
Aktiemarkedet, Dansklærer i Kina, Det sydkinesiske Hav, oversatte digte, Uddannelse,
Børnebøger om Kina i DK, Anmeldelse af kinesiske restauranter i København,
Vinmarkedet, Dæmninger, Interview af Mai Jia, Forskning og Ipad, Gadeliv, Etbarns
politik og sorte børn. På Kinabladet.dk har vi bragt udskrift af et par stykker af årets
foredrag , enkelte artikler samt annoncering af foredrag. Det har dog generelt været ret
småt med indlæg her, da vi mangler mandskab til den del af vores aktiviteter.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 19. generalforsamling

Side 2 af 9

torsdag d. 23. februar 2017 klokken 17.30.
Som man kan høre, så er vi dybt afhængige af og taknemmelige for alle de mange
Kinakendere, som frivilligt stiller deres tid og viden til rådighed for vores medlemmer og
andre interesserede. Uden dem var det ikke muligt at opretholde vores høje standard.
Det er dog ikke alle, vi kan få til at stille op, hvilket vi måtte sande, da vi gerne vil
inddrage Prins Henrik som foredragsholder. Her fik vi dette nedslående svar: “Som det
ser ud p.t. påtager HKH Prinsgemalen sig ikke længere rollen som foredragsholder, om
end emnet er særdeles interessant for HKH.”
For at skaffe flere fotos til Kinabladet udskrev bestyrelsen en fotokonkurrence, hvor det
første tema var Bedste gadebillede, som blev annonceret via Facebook og bragt på
bagsiden af Kinabladet nr. 72. Næste tema er Bedste madbillede.
Kinabladet har fået et nyt format og design, som en professionel layouter og grafiker,
Morten Nybæk, Nybæk Grafisk, står for. Han sørger desuden for at få bladet trykt. Det
første nummer i de nye klæder er blevet rost af både bestyrelsen og redaktionen. Det
betyder, at vi nu betaler for layout, som Flemming Poulsen ellers har stået for siden
bladets første nummer i 1999.
Vi har også fået ny redaktør, Niels Peter Arskog, idet Flemming Poulsen, der
grundlagde bladet for 17 år siden og har været dets redaktør lige så længe, mente, at
tiden var inde til en hårdt tiltrængt fornyelse.
Kinabladet har fået et officielt ISSN-nummer i Danmarks Bibliotekssystem. Det betyder,
at alle nu og langt ud i fremtiden via denne nationale database kan blive henvist til
Kinabladet.dk, og dermed se tilbage på Kinabladets historie og læse alle papirudgaver i
PDF format tilbage fra 1999.
Redaktionen fik i løbet af 2015/2016 fire nye unge medlemmer, som desværre pga.
længere ophold i Kina og arbejde er udtrådt af redaktionen. Den ene af medlemmer har
også været webmaster og stået for udsendelse af Nyhedsbrev samt opsætning af flyer
og stopper ligeledes. Så lige nu har vi kun to medlemmer af redaktionen, hvilket ikke er
holdbart på længere sigt. Der er brug for såvel skribenter som medlemmer, der kan
tage kontakt til potentielle skribenter. Vi kan holde skansen et stykke tid, men skal
Kinabladet fortsat udkomme med fire trykte numre om året, hvilket vi også er forpligtet
til via endnu en flot donation til bladet fra S.C.Van Fonden, så skal vi hurtigt have nye,
og meget gerne skrivende, medlemmer til redaktionen.
I år forsøgte vi os med en medlemsrejse, som desværre ikke kunne gennemføres p.g.a.
for få tilmeldte.
Den kinesiske ambassade har også i år sendt os nytårskort samt invitation til
medlemmer til fejring af det kinesiske nytår med koncert og optræden af kinesisk trup
og musikere i koncerthuset på Julius Thomsens Plads. Omkring 8. marts inviterede
ambassadricen formanden til en reception på ambassaden med kun kvindelige
deltagere, og hvor vi bl.a. lærte at lave jiaozi. Senere på året inviterede den nye
kulturattaché formanden med husbond til frokost for at drøfte evt. samarbejdsaftaler.
Dette blev siden fulgt op af en frokostinvitation fra den nye direktør for Kulturcentret på
H. C Andersens Boulevard med fire medlemmer af bestyrelsen, som alle var tidligere
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studerende i Kina. Temaet for mødet var nemlig ambassadens plan om at etablere en
allumneforening i Danmark for danske studerende i Kina. Endelig var der invitation til
fejring af 67-års dagen for grundlæggelsen af Den kinesiske Folkerepublik.
Og så inviteredes samarbejdspartnere til End of Year Banquet af Copenhagen
Business Confucius Institute, hvor foreningens formand i foråret var indbudt som
dommer på Chinese Bridge, der er den årlige sprogkonkurrence for gymnasieelever og
studerende, og som arrangeres af Confucius Institutter over hele verden. Formanden
udnytter flittigt alle disse arrangementer til at networke med uddeling af visitkort og
oplysning om vores forening.
Mødegruppen ved Kjeld A. Larsen
Der blev i løbet af 2016 afholdt i alt 9 foredrag og to rundvisninger. Foreningen havde
den fornøjelse at kunne trække på både en række unge såvel som veteraner som
foredragsholdere, heriblandt medarbejdere fra adskillige universiteter: København,
CBS, Aarhus og Syddansk. Via valg af temaer og samarbejde med universiteter og
gymnasier, som udbyder kinesisk som undervisningsfag, tiltrækker vi fortsat et yngre
publikum.
Det brede spektrum af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer
fremgår af oversigten:
7.januar Foredrag ved Stine Haakonsson, ph.d. og lektor ved CBS: ”Kina og den
vedvarende energi” med 53 deltagere.
10. februar Fremvisning af ældre værker på Det Kongelige Bibliotek ved Bent Lerbæk
Pedersen, forskningsbibliotekar: ”Vogteren for dag og nat, traditionelle bogværker i
Kina” med 10 deltagere.
17. marts Foredrag ved Qi Wang, lektor og ph.d. på Institut for Design og
Kommunikation ved Syddansk Universitet: ”Gadelivet i Kinas store byer” med 30
deltagere.
4. april Foredrag ved Nicolai Okkels, Triagonal Informationsdesign, trafikplanlægger
Niels Wellendorf og geograf Kjeld A. Larsen: ”Kinas højhastighedsbaner” (om en
studietur til Kina i september 2015). Her var 19 deltagere.
10. maj Foredrag ved Jørgen Delman, professor ved Institut for Tværkulturelle og
Regionale Studier ved Københavns Universitet: ”Xi Jinpings kamp mod korruption i
Kinas bedre kredse” med 47 deltagere
20. juni Fremvisning af Det Kinesiske Lysthus i Frederiksberg Have ved Jan Wulff,
projektleder ved Slotte, ejendomme og haver, Slots- og Kulturstyrelsen med 20
deltagere.
25. august Foredrag ved Frode Z. Olsen, politimand og forfatter: ”Politisamarbejde i
praksis mellem Danmark og Kina” med 25 deltagere
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7. september Foredrag ved Per Bangsgaard, botaniker og arrangør af planterejser til
Kina: ”Planter og kultur i Yunnan og Sichuan” med 15 deltagere.
4. oktober Foredrag ved Ulla Hentze, indehaver af WomenPowerFactory, en skofabrik i
Fuzhou, Fujian provinsen: ”WomenPowerFactory i Kina” med 23 deltagere.
16. november Foredrag ved Bent Nielsen, lektor i Kinastudier ved Københavns
Universitet: ”Konfucianismen og det moderne Kina” med 51 deltagere.
7. december Foredrag ved Mette Thunø, lektor ved Aarhus universitet: ”Europa set fra
Kina efter den økonomiske krise” med 24 deltagere
Mødegruppen omfatter seks medlemmer, en blanding af nye medlemmer og veteraner:
Ida Löchte (ansvaret for pengekassen), Helle Willum Jensen (ansvarlig for lokaler,
indkøb af kaffe, the og kinesiske snacks), Carsten Gyrn, Vibe Fischer-Nielsen, Pia
Sindbjerg og Kjeld A. Larsen. Alle foredrag foregår i Forsamlingshuset i Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, som vi lejer af Københavns kommune. Vi er meget tilfredse med
stedet, da det er centralt beliggende og generelt kendt som stedet for vores
arrangementer. Det kan imidlertid være lidt af en udfordring at bestille lokaler hos
Københavns Kommune, da de først melder datoerne ud meget sent.
Til de 9 offentlige møder afholdt i Forsamlingshuset i Kulturstaldene i løbet af 2016 har
der været i alt 263 deltagere, i gennemsnit 30 deltagere pr. møde. Det er desværre en
tilbagegang på 10 deltagere pr. arrangement fra 2016. Faktisk er vi helt tilbage på
niveauet fra 2012. Vi har hele året annonceret som i de tidligere år, nemlig på
Facebook, i Kinabladet, på Kinabladet.dk, via udsendelse af vores Nyhedsbrev og
omdeling af en flyer rundt omkring i byen. Så det er vanskeligt at sige, hvad
tilbagegangen skyldes.
Mødegruppen har i en årrække betegnet den månedlige talerstol i Dansk-Kinesisk
Forening som den mest aktive i Danmark, hvor en lang række alsidige og væsentlige
temaer vedrørende Kina foredrages på dansk i et åbent forum. Det er en position, som
vi meget gerne ser opretholdt i de kommende år.
Sekretariatet ved Helle Willum Jensen
Udover henvendelser fra medlemmer og potentielle medlemmer har vi fået
henvendelser fra mange forskellige kanter. Her er et lille udpluk: reklamebureauer
søger jævnligt kinesere til reklamer og reklamefilm. Ofte børn eller børn og forældre.
En ung mand der vil have tatoveret MOR på kinesisk, danskere der ønsker at få
produceret i Kina, henvender sig med henblik på at vi kan finde samarbejdspartnere.
Forespørgsler om lån af drage til dragedans, og om vi kan vi skaffe løvedans, og en
kvindelig kinesisk dansegruppe. Et lydstudie har efterspurgt en kinesisk stemme der
talte gebrokkent dansk og flydende kinesisk. Hvor skaffer man musikere der kan spille
på kinesiske instrumenter. Hvor spiser man bedst kinesisk i København?
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En del henvendelser oplyser om kinarelaterede arrangementer, som vi bliver bedt om at
reklamere for, og ofte lægger vi det på facebooksiden.
Nogle spørgsmål stilles på vores facebook side, og andre stiles direkte til sekretariatet.
Henvendelserne, som I kan høre, har været mangfoldige, og jeg giver ofte
spørgsmålene videre til andre i bestyrelsen, eller til relevante kinesere, eller henviser til
andre facebooksider som jeg skønner kan hjælpe.
Medlemskaber ved Ida Löchte
Vi har for øjeblikket 186 medlemsskaber, som består af 223 personer. Medlemstallet er
gået lidt tilbage med 7 i alt - den samme nedgang for 2015.
Nyhedsbrev og hjemmeside ved Christer Kold Lindholm
Vores hjemmeside, Kinabladet.dk, har i hele 2016 i gennemsnit haft 8.500 besøg om
måneden. Dette tal er steget med 500 fra 8.000 i 2015.
Nyhedsbrevet mailes ud til alle, som ønsker det. Her har der været en fremgang på 46
abonnenter fra 208 i 2015 til 254 i 2016. Hvert Nyhedsbrev læses af ca. 46% af
modtagerne.
Facebook ved Ida Löchte
Antallet af brugere af Facebook vises gennem likes, som i 2016 steg fra 680 til 912, en
stigning på i alt 232. Brugerne kaldes også fans, som fordeler sig med 57 % kvinder og
43 % mænd. I aldersfordelingen fra 18-24 år er 10 % kvinder og 6 % mænd; fra 25-34
år er 26 % kvinder og 18 % mænd; fra 35 og opefter er der 20 % kvinder og 17 %
mænd.
Afslutning
Vi har haft en godt år, men desværre fortsat lidt nedgang i medlemstallet, men med en
modsat tendens for Nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside. Vi er oppe imod en
tendens i tiden, hvor medlemskabet ikke har så høj prioritet, så jeg tror alt i alt, at vi skal
være tilfredse med, at vi fortsat kan mønstre et pænt antal medlemmer.
Med dette vil jeg takke alle for året der gik.
Kommentarer til beretningen:
Dirigenten takkede for det gode arbejde bestyrelsen udfører.
Anne Merete Møller takkede for det store arbejde. Hun er mest interesseret i kinesiske
kuriositeter. Anbefaler foreningen til alle og synes, at det er spændende emner, der
præsenteres i foredragene.
Torkild Krejbjerg finder foredragene interessante og oplysende.
Årsberetningen blev godkendt.
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Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Kommentarer til regnskabet for 2016
Indtægter:
Kontingent og abonnement:
Opkrævning af kontingent for 2016 var forsinket pga.
overgang til Betalingsservice.

Tilskud fra fonde m.v.

9360.er indbetalt i 2017 (01.01.17-17.02.2017) og derfor
ikke en del af regnskabet for 2016.
S. C. Van Fonden har igen i år givet os 40.000 kr. til bladet.

Tilskud fra Bladpuljen:

Vi får ikke flere penge fra Bladpuljen

Udgifter:
Mødegruppen:

6422 kroner i minus. Betaling af transport og lokaleleje er
dyr. Lokaleleje er hævet til 800 kr. pr gang.

Hjemmeside:

Div. gebyrer til DK-Hostmaster og Web-Hosting

Kontorartikler:

Printerpatroner, kuverter og papir

Facebook:

Ny post. Vi booster vores events på Foreningens
facebookside. Billig reklame for foreningen.

Betalingsservice

Vi vil fremover trække medlemskaber via betalingsservice,
for at gøre det nemmere for medlemmer af foreningen at
betale deres kontingent.

Gaver og blomster:

Blomstergaver

Hensættelser:

17.000 kr. blev hensat til bladforbedringer inventar og IT
udgifter i 2015. 8.125 DKK af de 17.000 DKK hensat sidste
år er brugt på nyt layout til Kinabladet. Der er stadig 8.875
tilbage i hensættelser til særlige formål.

Afskrivning:

25% - på mødegruppen projektor

Kontingent til foreninger:

Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

Status:
Inventar:

Mødegruppens projektor

Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
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Punkt 5: Arbejdsprogram og budget for 2017
Arbejdsprogram 2017
Kinabladet, Kinabladet.dk
Bestyrelsen skal som en af sine allerførste opgaver gå aktivt i gang med at finde
medlemmer og skribenter til redaktionen af Kinabladet. Vi må gå direkte til potentielle
interesserede og høre, om de har lyst til at være med i redaktionen og meget gerne selv
være interesseret i at skrive artikler. I første omgang holder hele bestyrelsen møde med
redaktøren for på den måde at styrke det redaktionelle arbejde.
Der bør også findes medlemmer, som vil varetage optagelse og redigering af foredrag i
foreningen, samt oversættelse fra svenske i det omfang vi kan få tilladelse til at
anvende artikler fra vores søsterorganisation i Sverige. Tilsvarende vil det også være
hensigtsmæssigt at finde medlemmer, som vil opsøge skribenter internationalt og
oversætte deres artikler fra engelsk i det omfang, som det kan lade sig gøre. Med
hensyn til fotos, så vil det være fint at fortsætte projekt med tema til Kinabladet via FB.
Vi skal også have ny webmaster og udsender af Nyhedsbrev samt flyer. Her kan vi
eventuelt betale Morten Nybæk, (Nybæk Grafisk) for at gøre det.
Mødegruppen
Mødegruppen er næsten vokset sammen med bestyrelsen, hvilket har været
inspirerende for forslag til og indhentning af foredragsholdere. Og også godt ved selve
den praktiske afvikling af møderne. Vi vil gerne fortsat kunne annoncere på bagsiden af
Kinabladet, hvilket kræver god tids planlægning. Mødegruppen fortsætter med at
arrangere og gennemføre de faste månedlige arrangementer. Der er aftalt følgende
foredrag fra januar til august:
ꞏKinas rolle i verdenssamfundet ved professor emeritus Søren Kjeldsen-Kragh
ꞏFamiliens historie ved tidligere direktør for Daloon, Hemming Van
Efterår 2017:
ꞏJøderne i Shanghai i 1930’erne ved Arabella Neuhaus, tidligere medlem af bestyrelsen
ꞏPolitiske og ledelsesmæssige konsekvenser af 19. partikongres ved Kjeld Erik
Brødsgaard, professor, CBS
Vi har desuden planer om at kontakte en række foredragsholdere som:
ꞏ Jørgen Ørstrøm Møller, ambassadør, cand.polit.
ꞏ Mette Halskov, lektor Århus Universitet, om minoriteter i Kina
ꞏ Ulf Timmermann, bosat i Hangzhou
ꞏ Khristian Kongsted, post.doc. AAU
ꞏ Simon Rom Gjerø, sinolog og forfatter
ꞏ En udsendt journalist om livet som korrespondent i Kina
ꞏ Kinesiske entreprenører i Danmark
ꞏ Kulturforskelle i en dansk og en kinesisk virksomhed, gerne med Huawei’s chef

Kommentarer til mødegruppen:
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Birte foreslog emnet ”Grøn by i Kina, højhuse med træer”.
Arabella foreslog at give foredragsholderne et medlemskab i stedet for vin, eventuelt
begge dele.
Anne Merete foreslog at få herboende kinesere til at deltage i en
informationsudveksling.
Øge medlemstal, abonnenter og tilhørere til foredrag
Bestyrelsen skal gøre en indsats for at øge kendskabet til foreningen. Dette kan bl.a.
gøres via Facebook, med boostning af foredrag, Kinabladet.dk, Nyhedsbrevet, direkte
mails til potentielle medlemmer, flyer og opslag, annoncering på de studerende
hjemmesider, opslag på fagpersoners hjemmesider, links fra andre hjemmesider til
vores side, annoncering i Kulturnaut.
Give et abonnement på Kinabladet til foredragsholderne.
Afløser for webmaster, Nyhedsbrevet og flyer
Vi skal have ny webmaster til Kinabladet.dk (som også er vores hjemmeside), til
Nyhedsbrevet og opsætning af vores PR flyer. Denne del kan vi eventuelt vælge at
lægge over til Nybæk Grafisk.
Spørgeskema
Charlotte har udarbejdet et spørgeskema, som udsendes direkte til medlemmerne.
Ved deltagelse kan man vinde et medlemskab af foreningen til en ven.

Budget 2017
Ida Löchte gennemgik det udleverede budget.
Udgiften på 10.000 kroner til nyt bogføringsprogram og PC skyldes, at foreningens
bogføringsprogram er meget forældet og at regnskabet skal kunne føres af den til
enhver tid siddende kasserer – derfor en bærbar PC.
Kassereren meddelte, at trykning og udsendelse af bladet er meget dyrt og svært at
gøre noget ved, men vi må prøve at forhandle os til en billigere trykning.
Budgettet blev derefter godkendt uden ændringer.
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2017
Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Cathrine Strange (genopstiller)
Kjeld A. Larsen (genopstiller)
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Pia Sindbjerg (genopstiller)
Carsten Gyrn (tidligere suppleant)
Alle blev valgt.
Suppleanter:
Tage Vosbein (genopstiller)
Viktor-Emil Dupont Billund blev opstillet på mødet.
Begge blev valgt.
Ikke på valg er:
Helle Willum Jensen
Charlotte Kehlet
Ida Löchte
Barbara Ingrid Jeszenszky - stiller ikke op
Punkt. 8 Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
På valg er:
Revisor Bjørn Runge og suppleant Steen Petersen
Begge blev valgt.
Punkt 9: Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede klokken 18.50
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