Referat af

Trykkefrihedsselskabet af 2004’s generalforsamling
lørdag den 19. marts 2016 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Generalforsamlingen indledtes med en kort velkomst af formand, Katrine Winkel
Holm og siden af fællessang, Den blå anemone med klaverakkompagnement ved Ove
Krüger.
Valg af dirigent:
Thomas Suenson blev foreslået og valgt.
Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår:
Formanden Katrine Winkel Holm fremlagde bestyrelsens beretning. Der henvises til
www.trykkefrihed.dk under ”Generalforsamlinger”, hvor beretningen er optrykt i sin
fulde længde.
Efter et par spørgsmål og kommentarer fra salen blev beretningen godkendt.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende
foreningsår til godkendelse:
Kasserer, Aia Fog fremlagde regnskab og budget, der blev godkendt, blot med den
bemærkning, at der på side 9 i årsrapporten ud for et møde med Flemming Rose ikke
var anført noget beløb under ”indtægter”.
Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår:
Kontingentet fortsætter uændret. Taksten er således fortsat 400 kr. årligt. Ægtefæller
eller samboende kan dele et kontingent. Pensionister, pensionistægtepar og
studerende betaler kun 200 kr.
Et medlem, Jens Robdrup foreslog at sætte kontingentet op til det dobbelte; et andet
medlem, Michael Sandfort foreslog i stedet, at folk hvert år i januar kunne vælge selv
at betænke TFS med et højere beløb end de hhv. 200/400 kr..
Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Følgende stillede op: Kirsten Valeur, Christian Frei, Claus Bergmann Gether, Katrine

Winkel Holm, Lone Nørgaard, Niels Kjærgaard, Leif Barbré Knudsen og Rasmus
Paludan.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Katrine Winkel Holm (66 stemmer)
Christian Frei (53 stemmer)
Claus Bergmann Gether (41 stemmer)
Kirsten Valeur med (40 stemmer)
Følgende opnåede valg som suppleanter:
Leif Barbré Knudsen samt Lone Nørgaard indtræder for et år som suppleanter (hhv.
37 og 31 stemmer).
Rasmus Paludan og Niels Kjærgaard, der også stillede op, opnåede ikke valg.
Valg af revisor:
Genvalg af Ole Gerstrøm
Eventuelt:
Et medlem, Jens Robdrup, opfordrede TFS til at beskæftige sig med klimaforskere,
der ofte er truet på deres levebrød/karriere, hvis de tillader sig at sætte
spørgsmålstegn ved FN’s nærmest vedtagne klima-doktrin.
Torben Gamst-Johansen foreslog at få fremstillet et lille knaphulsmærke, hvilket der
var stor tilslutning til.
Lars Theilade takkede og roste Katrine Winkel Holm for hendes indsats og henledte
opmærksomheden på de demografiske udfordringer samt de misvisende tal i
Danmarks Statistiks opgørelse af indvandrere og efterkommere.
Ole Gerstrøm mente, vi burde opfordre politikerne til at kræve mere gennemsigtige
tal hvad angår oprindelse og etnicitet i Danmarks Statistik.
Karsten Normann Larsen henledte opmærksomheden på, at islam ikke bliver
betragtet som en religion i Østen; at det i stedet er en stammekultur, der har en
åndelig forståelse af samfundsordenen – modsat vores vestlige sekulære opfattelse af
samme.

Geoffrey Cain mindede såvel Jens Robdrup som salen om, at TFS tidligere har holdt
møde med professor Ole Humlum, hvis klimakritiske bog udkom på
Trykkefrihedsselskabets Bibliotek
Såvel dirigent som formand takkede for god ro og orden.
…………………………………………………………………………………………
Efter mødet blev der holdt afskedsreception for Kit Louise Strand, der efter otte år
netop var udtrådt af bestyrelsen.
………………………………………………………………………………………….
Referent: Kit Louise Strand

