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Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det 

indeværende foreningsår til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår 
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. (Ændringsforslag 

til vedtægterne fra bestyrelsen). 
6. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt. 

 

Ad. 1:  

Thomas Suenson valgt og tiltrådt som dirigent. Generalforsamlingen 
herefter erklæret lovligt indkaldt. Eva Agnete Selsing valgt som referent.  

 

Ad. 2: 

Formanden Lars Hedegaard fremlagde bestyrelsens beretning for 2009. 
Han lagde ud med en kort gennemgang af den megen presse, 
Trykkefrihedsselskabet fik omkring juletid, der lykkeligvis resulterede i en 
øget medlemstilgang til Selskabet. Fra et medlemstal på omkring 530 er 



det nu på over 800 betalende medlemmer. Dette tal vil bestyrelsen arbejde 
på at øge i det nye år.  

Formanden mindede om, at mens andre organisationer – heriblandt 
radikale imamer og såkaldt interkulturelle projekter – nyder godt af stats- 
og anden støtte, er forsvaret for ytringsfriheden helt i Selskabets 
medlemmers hænder.  

Og ytringsfrihedsarbejdet er stadig vigtigere. Både i FN og EU arbejdes 
der effektivt på at begrænse vore frihedsrettigheder, og politikere som 
Geert Wilders bringes for retten for at have benyttet sin ytringsfrihed til at 
tale islam imod.  

2009 var et travlt år for Selskabet. Vi havde møder, konferencer og 
debataftener med blandt andre eksil-iraneren Monireh Baradaran, den 
franske filosof Robert Redeker, den russiske tidsskriftsredaktør Yevgenia 
Albats, den amerikanske psykiater og eks-muslim Wafa Sultan og den 
hollandske parlamentariker Geert Wilders.   

2009 var også året, hvor den såkaldte Friby-ordning blev sat i værk. 
Ordningen er blevet til på opfordring af Trykkefrihedsselskabet og Dansk 
PEN, og giver kommunerne mulighed for at give ly til en forfulgt forfatter. 
Odense blev den første by, der satte penge til, og andre er fulgt efter. 

Trykkefrihedsselskabets to søsterorganisationer, Tidsskriftet Sappho og 
Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, har haft et forrygende år. Mange flere 
faste læsere til Sappho, der også har præsteret en meget hyppig 
udgivelsesvirksomhed og en endnu bedre journalistik end nogensinde 
tidligere. Læg hertil en imponerende række spændende udgivelser med 
tilhørende arrangementer i regi af Biblioteket.   

I 2010 vil Trykkefrihedsselskabet tage fat i de mere principielle debatter 
om ytringsfrihed. Vi vil kigge på udviklingen i FN og EU og undersøge de 
såkaldte hate speech-love. Derudover har vi planlagt en international 



konference om humor og ytringsfrihed i efteråret 2010, samt et debatmøde 
om grænserne for kommerciel ytringsfrihed. 

Vores ønske er, at Trykkefrihedsselskabet sammen med vores tidsskrift 
Sappho og forlaget Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, skal kunne sætte 
nogle dagsordner, som de etablerede medier forsømmer.  

 

Det ovenstående er et uddrag af beretningen. Læs hele formandens tale 
her. 

 

Ad. 3:  

Dirigenten oplæste den uafhængige revisors påtegning. Revisionen havde 
ikke fundet anledning til indsigelser.  

Kasserer Mogens Møller Nielsen fremlagde det nye budget. En enkelt 
kommentar gik på, om ikke Trykkefrihedsselskabet skulle aflægge 
regnskab for de ydede donationer til Det Internationale 
Trykkefrihedsselskab (IFPS) og Sappho.dk. Kassererens svar var, at det 
ville være en nyskabelse i dansk regnskabspraksis, hvis 
trykkefrihedsselskabet skulle aflægge regnskab for andre juridisk enheder. 

Med én stemme imod – og ingen, der undlod at stemme – blev regnskabet 
vedtaget. 

 

Ad. 4: 

Kontingentet vedtoges uændret til 400 kr. pr. husstand og det halve for 
pensionister og studerende. 

 



Ad. 5: 

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Dog blev § 8 ændret, idet 
teksten blev ændret fra: Endelig kan der til Endelig kan bestyrelsen… 

Nedenfor er gengivet den tekst, der blev vedtaget. 

I det følgende anføres §‐numrene og den eksisterende tekst. 

Den foreslåede og eller ændrede tekst anføres med rød tekst. 

 

§ 3 

Nuværende 3. afsnit, 1. punktum: 

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter, 

eller som er i kontingentrestance i mere end 3 måneder.  

 

Forslag 3. afsnit, 1. punktum: 

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens vedtægter. 

 

Nyt 4. afsnit: 

Manglende betaling af kontingentet i overensstemmelse med de af foreningen fastsatte 

betalingsbetingelser statuerer udmeldelse. 

 

§ 4 

Nuværende generalforsamlingspunkt 4: 

Fastsættelse af kontingent for det indeværende foreningsår. 

 

Forslag generalforsamlingspunkt 4: 

Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår. 

 

§ 7 



Nuværende 1. afsnit: 

Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, som afgår på hvert års ordinære generalforsamling. 

Genvalg kan finde sted. 

 

Forslag 1. afsnit: 

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen for to år ad gangen valgt bestyrelse 

bestående af 9 medlemmer, som alle skal være personlige medlemmer af foreningen, og hvoraf 

henholdsvis 4 eller 5 er på valg i de lige/ulige år. Genvalg kan finde sted. 

I overgangsåret 2010 anses de 4 bestyrelsesmedlemmer, der opnår flest stemmer, for valgt for en 2‐årig 

periode, mens de øvrigt valgte 5 medlemmer til bestyrelsen anses for valgt for en 1‐årig periode. 

 

§ 8 

Forslag udvides med nyt sidste punktum: 

Endelig kan bestyrelsen  meddele fuldmagt til den person eller den juridiske enhed, der måtte varetage 

bogføringsopgaven, jf. § 9. 

 

§ 9 

Forslag til nye afsnit efter eksisterende afsnit: 

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere bogføringsopgaven til en person eller en juridisk enhed, der i givet 

fald skal forpligte sig til at føre bogholderiet i overensstemmelse med god bogføringsskik. 

 

Bestyrelsen  aflægger  årsregnskab  i  overensstemmelse  med  god  regnskabsskik  og  så  vidt  muligt  i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 

 

Foreningens  formue  udover,  hvad  der  er  nødvendigt  til  afholdelse  af  de  løbende  udgifter,  skal, 

medmindre  generalforsamlingen  bestemmer  andet,  anbringes  efter  de  retningslinier,  som  gælder  for 

placeringen af umyndiges midler. 

 

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningens 

påhvilende forpligtelser. 

 



Ny §10 (eksisterende § 10 bliver § 11) 

Foreningens  årsregnskaber  revideres  af  en  af  generalforsamlingen  for  et  år  ad  gangen  blandt 

medlemmerne valgt revisor. Et flertal i bestyrelsen kan bringe en offentligt godkendt revisor i forslag til 

at varetage hvervet. 

 

§ 11 (tidligere § 10) 

Forslag udvides medfølgende sidste nyt punktum. 

Der kan kun forholdes med foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. 

 

Ad. 6: 

Følgende medlemmer genopstillede:  

Lars Hedegaard, Katrine Winkel Holm, Kit Louise Strand, Mikael Kai 
Henriksen, Jette Plesner Dali, Rachel Adelberg Johansen, Ahmed 
Mohamud, Leif Barbré Knudsen, Marianne Horsebøg Myrup og Eva 
Agnete Selsing. 

 

Desuden opstillede: 

Firoozeh Bazrafkan, Pedram Kazemi og Mogens Møller Nielsen 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen (stemmetal i parentes): 

Lars Hedegaard (117) 

Katrine Winkel Holm (115) 

Kit Louise Strand (110) 

Mikael Kai Henriksen (96) 

Jette Plesner Dali (93) 



Rachel Adelberg Johansen (88) 

Ahmed Mohamud (77) 

Eva Agnete Selsing (74) 

Firoozeh Bazrafkan (73) 

 

Suppleanter: 

Marianne Horsebøg Myrup (65) 

Leif Barbré Knudsen (62) 

 

Jfr. tilføjelserne til §7 i vedtægterne er altså de følgende fire 
bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år: 

 

Lars Hedegaard 

Katrine Winkel Holm 

Kit Louise Strand 

Mikael Kai Henriksen 

 

Alle andre bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter er valgt for 1 år. 

 

Ad. 7: 

Ole Gerstrøm blev genvalgt som revisor. 

 



Ad. 8: 

Det blev foreslået, at bestyrelsen fremover medsender budget og regnskab 
ved indkaldelse til generalforsamling. Eftersom forslaget ikke forinden var 
blevet fremsendt bestyrelsen i overensstemmelse med Selskabets 
vedtægter, blev det afvist. 

 

Der blev spurgt, hvorfor Trykkefrihedsselskabet ikke modtager offentlig 
støtte. Formanden svarede, at det bestemt også er Selskabets ønske at opnå 
en sådan støtte 

 

 

Bladtegner Kurt Westergaard blev tildelt et æresmedlemskab af 
Trykkefrihedsselskabet. Historiker og indehaver af Danmarks mest læste 
blog, Uriasposten.net, Kim Møller, modtog årets Trykkefrihedspris. 

 

 

Referent: Eva Agnete Selsing 


