
	  

	  

	  

	  

Referat	  af	  Trykkefrihedsselskabets	  ordinære	  generalforsamling	  2014	  

Lørdag	  d.	  1.	  marts	  2014	  kl.	  13.00	  i	  Vartov.	  	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent:	  Thomas	  Suenson	  
Thomas	  Suenson	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indkaldt,	  og	  der	  var	  ingen	  
indvendinger.	  
	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  
	  
Konstitueret	  formand	  Katrine	  Winkel	  Holm	  fremlagde	  bestyrelsens	  beretning	  (her	  gengivet	  kort):	  	  
Det	  forløbne	  år	  var	  året,	  hvor	  opinionen	  omkring	  §	  266b	  og	  truslen	  fra	  islam	  i	  forhold	  til	  ytringsfriheden	  
for	  alvor	  flyttede	  sig.	  Det	  skyldes	  i	  mindre	  grad	  TFS,	  men	  Yahya	  Hassan:	  Det	  nytter	  øjensynligt	  ikke	  
noget,	  at	  det,	  man	  siger	  er	  sandt,	  når	  den,	  der	  siger	  det,	  ikke	  har	  den	  rigtige	  hudfarve,	  alder	  eller	  siger	  
det	  i	  den	  rigtige	  avis.	  	  
	  
Det	  har	  også	  været	  et	  godt	  år	  for	  TFS	  med	  medlemsfremgang	  og	  et	  stort	  antal	  velbesøgte	  møder,	  
hvoraf	  kun	  et	  mindretal	  har	  handlet	  om	  islam.	  Særligt	  er	  der	  grund	  til	  at	  fremhæve	  mødet	  med	  Ahmed	  
Akkari	  i	  august	  og	  mødet	  om	  venstrefløjens	  betændte	  forhold	  til	  ytringsfriheden.	  Også	  
autofiktionskonferencen	  med	  Fay	  Weldon	  var	  velbesøgt,	  og	  mødet	  om	  Voltaire	  lige	  så.	  
	  
TFS	  deltog	  i	  Folkemødet	  på	  Bornholm	  og	  vil	  gøre	  det	  samme	  i	  år.	  Som	  en	  anden	  ny	  ting	  på	  
mødefronten	  har	  TFS	  også	  holdt	  et	  møde	  i	  Århus.	  
	  
Sidste	  forår	  trak	  Lars	  Hedegaard	  sig	  som	  formand,	  og	  Katrine	  Winkel	  Holm	  blev	  konstitueret	  som	  
formand	  med	  Aia	  Fog	  som	  næstformand.	  Lars	  Hedegaard	  trak	  sig	  også	  som	  redaktør	  af	  Sappho,	  og	  
posten	  blev	  overtaget	  af	  Dan	  Ritto.	  	  
	  
Trykkefrihedsselskabets	  hjemmeside	  blev	  lagt	  sammen	  med	  Sappho.dk.	  
	  
TFS	  har	  nu	  eksisteret	  i	  10	  år,	  udfordringerne	  er	  meget	  de	  samme.	  Den	  værste	  modstander	  er	  den	  
islamiske	  trusselskultur,	  men	  den	  største	  modstander	  er	  måske	  ligegyldigheden,	  apatien	  og	  
mageligheden	  hos	  vores	  egne.	  Det	  er	  ligegyldigheden,	  vi	  skal	  ruske	  op	  i.	  	  



	  

	  

	  
Bestyrelsen	  retter	  en	  stor	  tak	  til	  Lars	  Hedegaard;	  med	  hans	  afgang	  fra	  Trykkefrihedsselskabets	  
bestyrelse	  er	  en	  epoke	  afsluttet.	  Det	  var	  Lars,	  der	  var	  med	  til	  at	  stifte	  TFS	  i	  2004,	  og	  det	  var	  Lars,	  der	  
med	  sikker	  hånd	  udstak	  kursen	  for	  Selskabet.	  Lars	  Hedegaard	  vil	  blive	  savnet.	  Han	  har	  altid	  angrebet	  
meningseliten	  med	  viden,	  intellekt	  og	  vid,	  og	  han	  har	  gjort	  den	  offensive	  urokkelighed	  til	  et	  varemærke	  
for	  Selskabet.	  Det	  kan	  ingen	  gøre	  ham	  efter.	  Vi	  retter	  en	  varm	  tak	  til	  dig,	  Lars,	  for	  din	  enestående	  
indsats	  for	  Trykkefrihedsselskabet.	  
	  
	  
Der	  var	  ingen	  spørgsmål	  til	  beretningen,	  og	  dirigenten	  konstaterede,	  at	  beretningen	  var	  godkendt.	  
	  
	  
Afgående	  formand,	  Lars	  Hedegaard,	  holdt	  en	  afskedstale	  til	  TFS,	  her	  gengivet	  i	  hovedtræk:	  
Jeg	  har	  truffet	  beslutning	  om	  at	  trække	  mig	  fra	  bestyrelsen,	  fordi	  det	  går	  godt	  for	  TFS,	  og	  fordi	  vi	  har	  en	  
ledelse,	  der	  kan	  klare	  sig	  uden	  mig.	  Jeg	  har	  været	  formand	  i	  ni	  år,	  og	  tiden	  er	  nu	  kommet	  til,	  at	  andre	  
tager	  over.	  Jeg	  selv	  vil	  vie	  min	  tid	  til	  Dispatch	  International	  og	  Trykkefrihedsselskabets	  Bibliotek.	  
	  
I	  de	  forløbne	  ni	  år	  har	  TFS	  holdt	  et	  rum	  åbent	  for	  frie	  ytringer.	  Vi	  har	  været	  den	  våge	  i	  isen,	  der	  har	  
betydet,	  at	  alt	  ikke	  er	  frosset	  til.	  Havde	  vi	  ikke	  været	  her,	  er	  jeg	  bange	  for,	  at	  det	  ville	  have	  set	  sort	  ud.	  	  
	  
Det	  er	  ikke	  lykkedes	  os	  at	  få	  afskaffet	  de	  to	  krænkelsesparagraffer	  i	  straffeloven,	  men	  kampen	  
fortsætter.	  TFS	  har	  stået	  imod	  de	  mange	  angreb	  og	  forsøg	  på	  at	  bagtale	  os,	  men	  vi	  er	  blevet	  ved	  med	  
at	  sige	  vores	  mening	  om	  ytringsfrihedens	  umistelighed.	  	  
	  
Siden	  min	  første	  beretning	  på	  den	  stiftende	  generalforsamling	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  fastholde	  to	  
hovedpunkter.	  For	  det	  første:	  at,	  når	  nogen	  forsøger	  at	  undertrykke	  andres	  ytringsfrihed,	  så	  er	  det	  altid	  
fordi,	  de	  ønsker	  at	  gennemføre	  noget,	  som	  de	  ikke	  kunne	  få	  igennem,	  hvis	  der	  var	  frihed	  til	  at	  kritisere.	  
For	  det	  andet:	  at	  festtaler	  om	  ytringsfriheden	  er	  al	  ære	  værd,	  men	  de	  bringer	  os	  ikke	  videre,	  og	  vi	  må	  
nødvendigvis	  nøje	  analysere,	  hvem	  der	  konkret	  vil	  tage	  ytringsfriheden	  fra	  os	  og	  med	  hvilket	  mål.	  I	  
2005	  pegede	  jeg	  på	  islam	  og	  EU	  som	  de	  to	  store	  trusler.	  Jeg	  håber,	  at	  den	  kommende	  bestyrelse	  vil	  
holde	  fast	  i	  de	  to	  synspunkter,	  jeg	  lige	  har	  opregnet,	  så	  vi	  aldrig	  bliver	  en	  tandløs	  forening	  af	  festtalere.	  	  
	  
Til	  sidst	  vil	  jeg	  takke	  Trykkefrihedsselskabets	  medlemmer:	  Det	  har	  glædet	  mig	  at	  stå	  i	  spidsen	  for	  en	  
forening	  af	  så	  uforfærdede	  mennesker.	  Jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  når	  denne	  periode	  af	  Danmarkshistorien	  en	  
gang	  skal	  skrives,	  så	  vil	  Trykkefrihedsselskabet	  af	  2004	  komme	  til	  at	  indtage	  en	  fornem	  plads	  som	  et	  af	  
de	  få	  centre	  for	  modstand	  mod	  undertrykkelse,	  ensretning	  og	  fordummelse.	  	  
	  
Tak	  for	  ni	  gode	  år.	  Og	  held	  og	  lykke	  med	  de	  næste.	  
	  
	  



	  

	  

Lars	  Hedegaards	  tale	  blev	  mødt	  med	  stående	  ovationer.	  
	  
	  

3. Regnskab	  
Regnskabet,	  der	  var	  godkendt	  af	  revisor	  Ole	  Gerstrøm,	  blev	  fremlagt	  af	  Selskabets	  forretningsfører,	  Aia	  
Fog.	  Der	  kunne	  meldes	  om	  medlemsfremgang	  og	  et	  mindre	  overskud,	  der	  hensættes	  til	  brug	  for	  
efterårets	  konference	  om	  dødstruede	  forfattere.	  
	  
Der	  var	  ingen	  spørgsmål	  til	  regnskabet,	  og	  dirigenten	  slog	  fast,	  at	  regnskabet	  var	  godkendt.	  
	  
	  

4. Kontingent	  
Forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  uændret	  kontingent	  for	  2014	  blev	  vedtaget.	  
	  
	  

5. Forslag	  
Ingen	  forslag	  fra	  bestyrelsen.	  
	  
	  

6. Valg	  
Valg	  af	  fire	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  to	  suppleanter.	  Lars	  Hedegaard	  meddelte,	  at	  han	  ikke	  
genopstillede.	  Katrine	  Winkel	  Holm,	  Kit	  Louise	  Strand	  og	  Dan	  Ritto	  genopstillede.	  
	  
Alle	  kandidater	  fik	  2	  minutter	  hver	  til	  at	  præsentere	  sig.	  
	  
Valgt	  til	  bestyrelsen	  blev:	  
Katrine	  Winkel	  Holm	  
Kit	  Louise	  Strand	  
Dan	  Ritto	  og	  
Jesper	  Rosenløv.	  
	  
Suppleanter:	  	  
Leif	  Barbre	  Knudsen	  og	  
Christian	  Stormark.	  
	  
	  

7. Valg	  af	  revisor:	  
Ole	  Gerstrøm	  genopstillede	  og	  blev	  valgt	  uden	  modkandidat.	  
	  
	  



	  

	  

8. Eventuelt	  
Ingen	  punkter	  under	  eventuelt.	  
	  
	  

Dirigenten	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  


