Referat af

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling,
lørdag d. 6. april 2013
Kl. 13:00 – 15:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
Af Kit Louise Strand, sekretær i TFSs bestyrelse
TFSs formand, Lars Hedegaard bød velkommen –
og foreslog derefter Thomas Suenson valgt som dirigent…
1:
Thomas Suenson blev valgt til hvervet, og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt,
og at generalforsamlingen således var lovlig.
2:
Thomas Suenson gav derefter ordet til Lars Hedegaard, der fremlagde beretningen for det
forgangne foreningsår.
I forlængelse af Lars Hedegaards beretning fremlagde Katrine Winkel Holm en status for
Trykkefrihedsselskabets internetmagasin, Sappho.
Den samlede beretning blev godkendt.
3:
Kasserer Aia Fog fremlagde TFSs regnskab med følgende kommentarer:
På trods af at TFS i 2012 havde færre indtægter end i 2011 (primært på grund af let vigende
medlemstilgang), lykkedes det at komme ud af 2012 med et større overskud end i 2011 –
endda uden at skrue ned for antallet af arrangementer.
TFS gennemførte således 10 arrangementer i 2012, hvilket var fuldt på højde med de
foregående år.
Der blev endda afsat midler til at markere formandens 70 års fødselsdag, ligesom der fandtes
- begrænsede - midler til at opgradere forplejningen ved bestyrelsesmøderne fra kaffe og
sandkage til ost og rødvin.
Men sammenfattende havde bestyrelsen, pointerede kassereren, ikke ruttet med pengene i
2012.
Der blev ikke fremlagt et budget for det kommende foreningsår, men denne mangel til trods
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blev regnskabet godkendt.
4:
Kontingentet forblev uændret; dvs. 400 kr. for en husstand og 200 kr. for studerende og
pensionister.
5:
Der var hverken indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6:
Aia Fog, Karoly Németh, Jette Plesner Dali, Kuzma Pavlov Jensen, (der for sidstnævntes
vedkommende var opstillet for første gang), og Marianne Horsebøg Myrup blev valgt til
bestyrelsen.
Torben Mark Pedersen og Leif Barbré Knudsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Jørn Lykke Stouenberg, der også stillede op for første gang, opnåede ikke valg til bestyrelsen.
7:
Ole Gerstrøm blev valgt til revisor.
8:
Intet under punktet Eventuelt.
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