
Referat af Trykkefrihedsselskabets generalforsamling 

Lørdag d. 31. marts 2012 kl. 13.00 i Vartov 

 

1. Valg af dirigent:  

Thomas Suenson blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og der 

var ingen indvendinger. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Lars Hedegaard fremlagde bestyrelsens beretning, vedhæftet.  

 

Næstformand Katrine Winkel Holm supplerede bestyrelsens beretning med en beretning om 

internetmagasinet Sapphos aktiviteter. Sappho har 32.000 unikke sidevisninger om måneden, 

hvilket er ganske meget og en pæn stigning fra sidste år. Der er også 1900 abonnenter på 

nyhedsbrevet. Sappho har indgået et formaliseret samarbejde med det norske netmedie 

Document.no om at oversætte og indkøbe artikler. Flere TFS’s artikler oversættes ligeledes. En 

nyskabelse i det forløbne år er ”Sharia-toppen”, som er Sapphos ugentlige Sharia-watch, lavet 

af Nicolai Sennels. For det andet ”Udkigsposten, Sapphos ytringsfriheds-Watch. Kathrine 

benyttede lejligheden til at takke de mange aktive, der bidrager til Sappho. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, og dirigenten konstaterede, at beretningen var 

godkendt. 

 

3. Regnskab: 

Selskabets forretningsfører, Aia Fogh, beklagede, at regnskabet ikke var udsendt inden 

generalforsamlingen. Det er ikke krævet i vedtægterne, men der foreligger en tidligere 

generalforsamlingsudtalelse om det ønskelige deri. Regnskabet vil blive sendt ud i underskrevet 

stand. 

 

Regnskabet er godkendt af revisor Ole Gerstrøm. 

 

Der har i året været en mindre medlemstilbagegang, men flere gaver og bidrag. 

Omkostningerne har også været højere, så årets overskud var beskedne 16.868 kr. 

 

Selskabet har fortsat en negativ egenkapital, årets overskud reducerede dog den negative 

egenkapital fra -27.772 til -10.904 kr. 

 



Der var ingen indvendinger mod regnskabet, og dirigenten slog fast, at regnskabet var 

godkendt. 

 

4. Kontingent: 

Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent for 2012 blev vedtaget 

 

5. Forslag: 

Ingen forslag fra bestyrelsen. 

Forslag fra Jørgen Pontoppidan om, at TFS skal få vurderet, om § 266b er grundlovsstridig. 

Forslaget afstedkom en del debat. Lars Hedegaard udtalte, at han betragtede § 266b som 

grundlovsstridig, men mente ikke, det var en sag, som domstolene ville dømme til vores fordel, 

og at det er en politisk opgave at ændre loven, og at TFS ikke har ressourcer til at gøre det. 

Karoly Nemeth udtalte, at han havde stor sympati for forslaget, men at det var en politisk 

opgave at ændre loven, og at det ikke var en god idé at gå ind i en debat med domstolene. Det er 

ikke en opgave, som TFS magter at løfte. Karoly Nemeth luftede dog tanken om, at det i den 

næste retssag om § 266b, og der er flere på vej, skulle gøres gældende, at allerede fordi 

paragraffen er i strid med Grundloven, skal den anklagede frifindes. Mogens Camre 

kommenterede, at sagen kun kan løftes politisk. Michael Sandfort mente, at paragraffen skal 

indskrænkes, så man ikke kan blive dømt, hvis man kan føre sandhedsbevis for påstanden. 

Søren Krarup redegjorde for, at Dansk Folkeparti forrige år havde stillet et forslag i Folketinget, 

der netop havde det indhold, at man ikke skulle kunne blive dømt, hvis der kan føres 

sandhedsbevis for påstandene.  

 

På vegne af et medlem, der ikke var til stede, forslog Kit Louise Strand, at TFS skulle nedsætte 

en arbejdsgruppe med henblik på at fjerne ordet ”tro” fra paragraffen. 

 

Debatten endte ud i, at Jørgen Pontoppidan trak forslaget. 

 

6. Valg: 

Tre personer fra bestyrelsen var på valg: Lars Hedegaard, Katrine Winkel Holm og Kit Louise 

Strand. De genopstiller alle til bestyrelsen. Suppleant Eva Agnete Selsing havde meddelt, at hun 

ikke genopstiller. Suppleant Jette Dali genopstiller. 

 

Dan Ritto og Jacob Høvring Olsen stiller op til bestyrelsen 

 

Alle kandidater fik 2 minutter hver til at præsentere sig. Lars Hedegaard præsenterede Jette 

Dali, der ikke kunne være til stede. 

 

Valgt til bestyrelsen blev: 



Lars Hedegaard 

Katrine Winkel Holm 

Kit Louise Strand 

Dan Ritto 

Suppleanter: Jette Dali og Jacob Høvring Olsen 

 

7. Valg af revisor: 

Ole Gerstrøm genopstillede og blev valgt uden modkandidat 

 

8. Eventuelt: 

Kathrine Winkel Holm orienterede om Sapphos venner. Interesserede kunne henvende sig. 

John Kalø tilbød at finde ud af, om Trykkefrihedsselskabet kunne blive anerkendt, så bidrag 

kunne blive fradragsberettigede. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referent: Torben Mark Pedersen 

 


