Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Trykkefrihedsselskabet
Lørdag d. 1. december kl. 15:00-15:30
hos Marianne Horsebøg, Thøger Larsens Allé 54, Ballerup

Dagsorden
Ove Krüger blev valgt som dirigent. Lone Nørgaard som referent.
1. Ændring af vedtægtens § 3 om medlemskab af Trykkefrihedsselskabet, således at
bestemmelsens 1., 2. og 3. pkt. slettes
Alle ændringer blev vedtaget enstemmigt, herunder også brevstemmerne.
2. Valg af Kit Louise Strand som suppleant til bestyrelsen
Alle ændringer blev vedtaget enstemmigt, herunder også brevstemmerne.

2. december 2018
/Lone Nørgaard

********************************************************************************
Nedenfor følger motiveringerne for de to punkter.

Ad dagsordens pkt. 1
Vedtægtens § 3 lyder i sin nuværende form:
•

3.
Ansøgning om medlemskab rettes til bestyrelsen og skal være anbefalet af 2 medlemmer af
foreningen. For at medlemskab kan indrømmes, kræves det, at mindst 5 af bestyrelsens
medlemmer stemmer herfor.
Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar, eller 1. juli, og fritager ikke for
kontingentbetaling for det indeværende foreningsår.

Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens
vedtægter. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende
ordinære generalforsamling, og anken har da opsættende virkning, såfremt mindst 2
bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen.
Manglende betaling af kontingentet i overensstemmelse med de af foreningen fastsatte
betalingsbetingelser statuerer udmeldelse.

En enig bestyrelse har på sit møde den 23. oktober 2018 besluttet at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med indstilling om at ændre §3 i selskabets vedtægter om opnåelse af
medlemskab af foreningen, så vedtægten bringes i overensstemmelse med praksis.
Ifølge den nugældende § 3, 1. og 2. pkt. ”…skal ansøgning om medlemskab rettes til bestyrelsen og
skal være anbefalet af 2 medlemmer af foreningen. For at medlemskab kan indrømmes, kræves det,
at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor”.
Bestemmelsen har aldrig været brugt og er i strid med selskabets ånd og praksis, hvorefter alle, der
kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlemmer uden at skulle hverken anbefales af
medlemmer eller sindelagstestes af bestyrelsen.
Derfor, og fordi foreningen fejlagtigt kommer til at fremstå som et lukket selskab, det er svært at
opnå medlemskab af, indstiller en enig bestyrelse, at vedtægten ændres for så vidt angår
medlemskab, så den bringes i overensstemmelse med både praksis og vedtægtens § 2, hvorefter alle
der ønsker det, og som kan tilslutte sig selskabets formål, kan blive medlem af
Trykkefrihedsselskabet.
Ifølge § 3, 3. pkt. skal udmeldelse ske ”med 3 måneders varsel til en 1. januar, eller 1. juli, og
fritager ikke for kontingentbetaling for det indeværende foreningsår”
Dette krav til udmeldelse har aldrig været fulgt. Medlemmer, der ikke længere ønsker medlemskab
af Trykkefrihedsselskabet, har enten meddelt dette pr. mail til selskabets sekretær eller har blot
undladt at betale kontingent. I begge tilfælde er de blevet slettet af medlemslisten/medlemssystemet.
Bestyrelsen indstiller derfor at 3. pkt. slettes og at der i § 3 i stedet indføres:
”Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved manglende indbetaling af kontingent
sker udmeldelse automatisk.”
På den baggrund indstiller bestyrelsen at den nugældende
•

3.
Ansøgning om medlemskab rettes til bestyrelsen og skal være anbefalet af 2 medlemmer af
foreningen. For at medlemskab kan indrømmes, kræves det, at mindst 5 af bestyrelsens
medlemmer stemmer herfor.
Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar, eller 1. juli, og fritager ikke for

kontingentbetaling for det indeværende foreningsår.
Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens
vedtægter. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende
ordinære generalforsamling, og anken har da opsættende virkning, såfremt mindst 2
bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen.
Manglende betaling af kontingentet i overensstemmelse med de af foreningen fastsatte
betalingsbetingelser statuerer udmeldelse.
ændres til:
•

3.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved manglende indbetaling af
kontingent sker udmeldelse automatisk.
Bestyrelsen kan med simpel majoritet ekskludere et medlem, som har overtrådt foreningens
vedtægter. En sådan eksklusion kan af den ekskluderede indankes for førstkommende
ordinære generalforsamling, og anken har da opsættende virkning, såfremt mindst 2
bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig indbringelsen.
Manglende betaling af kontingentet i overensstemmelse med de af foreningen fastsatte
betalingsbetingelser statuerer udmeldelse.

Ad dagsordens pkt. 2:
Christian Frei, der ud over at være bestyrelsesmedlem også var valgt til at varetage
sekretærfunktionen, er udtrådt af bestyrelsen. Dette har medført, at Katrine Winkel Holm, der er
valgt som suppleant, er indtrådt som bestyrelsesmedlem i Christian Freis sted og at
sekretærfunktionen p.t. varetages af formanden.
Bestyrelsen er dermed fuldtallig, men der er ingen suppleanter og det er i længden ikke holdbart, at
formanden også skal være sekretær.
Imidlertid har Kit Louise Strand, som frem til 2016 har været både bestyrelsesmedlem og sekretær
for Trykkefrihedsselskabet, meddelt, at hun ønsker at bistå bestyrelsen med sekretærarbejdet og at
hun modtager valg som suppleant.
På den baggrund indstiller bestyrelsen, at Kit Louise Strand vælges som suppleant frem til den
ordinære generalforsamling i marts 2019.

