
Referat af 
Trykkefrihedsselskabets generalforsamling 

lørdag d. 19. september 2020, kl. 13:00 i  
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. 

 
  

Formand Aia Fog bød velkommen, og vi indledte med at synge ”Det haver så 
nyligen regnet…” akkompagneret af Ove Kryger. 
 
1. Valg af dirigent. 
Michael Pihl blev valgt med akklamation.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.  
Aia Fog fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år og begrundede den 
udskudte generalforsamling fra marts til september samt loftet for antallet af 
fremmødte med Covid-19. Bestyrelsen har siden marts fungeret som en 
’forretningsbestyrelse’, indtil nyvalg kunne foretages. Aia gennemgik de afviklede 
arrangementer, hvor uddelingen af Sappho-prisen til Tommy Robinson i januar var 
højdepunktet. Hun konstaterede, at Trykkefrihedsselskabet står præcist, hvor vi skal, 
og roste samarbejdet med Den Korte Avis, 24Nyt og Niels Thomsen, Danmarks 
bedste satiretegner. Endvidere at islam som den største trussel mod ytringsfriheden er 
afløst af vores egne politikeres frontalangreb på samme.  
Afgående bestyrelsesmedlemmer og hjælpere og støtter blev takket.  
 
I forlængelse af beretningen var der en række spørgsmål, bl.a. om vores arbejde 
overhovedet nytter. Aia replicerede ved at citere Kaj Munk:  
”Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, blot om det er sandt.”  
Beretningen blev godkendt. Se vedhæftede beretning.   
  
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende 
foreningsår til godkendelse.                                                                      
Kasserer Kirsten Valeur fremlagde og gennemgik regnskab og budget. TFS har pt. 
godt 1100 medlemmer og fik bl.a. forøget antallet med næsten 100 i januar 2020 som 
følge af Tommy Robinson-arrangementet. Det blev diskuteret, om 
TFS fremover skulle bruge 30.000 kr. på folkemødet til leje af telt, og konklusionen 
lød: Det er vigtigt, at TFS er til stede på folkemødet, men ikke nødvendigvis med et 
telt-arrangement., Regnskabet blev udsendt til medlemmer forud for 
generalforsamlingen, og selskabets revisor Ole Gerstrøm havde godkendt det. 



Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
  
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningssår. 
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 400 kr. per medlem og 200 kr. for 
pensionister og studerende.  
Vedtaget uændret kontingent. 
  
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
Der var ingen forslag.   
  
6. Valg af formand.  
Aia Fog blev valgt med akklamation. 
  
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 (evt. 3) suppleanter.  
Genopstillede til bestyrelsen: Michael Pihl, Kirsten Valeur, Lone Nørgaard og Tania 
Groth (sidstnævnte ønskede at stille op som suppleant).  
Endvidere opstillede Pernille Bendixen og Jannich Kofoed. 
Desuden skulle de to pladser, som Torben Mark Pedersen og Bill Malmgreen havde 
gjort ledige, besættes.   
Til suppleantposterne opstillede ud over Tania Groth, Katrine Winkel Holm og 
Carsten Thrane. Da vedtægterne giver mulighed for 3 suppleantposter, blev samtlige 
opstillede valgt ved fredsvalg. 
  
8.  
Valg af revisor.  
Ole Gerstrøm modtog genvalg med akklamation. 
  
9. Eventuelt.  
En deltager opfordrede til, at TFS skulle målrette aktiviteterne i forhold til unge 
mennesker på uddannelsesinstitutionerne og de sociale medier. En anden gjorde 
opmærksom på, at Rasmus Paludan ikke får politibeskyttelse ifm. sine aktiviteter i 
Sverige. Dirigenten takkede for god ro og orden og overdrog afslutningen af 
generalforsamlingen til formanden.  
 
Generalforsamlingen afsluttedes med fællessangen, ”Septembers himmel er så blå...” 
igen med Ove Kryger ved klaveret. 

 
Referent: Lone Nørgaard  
  
  



	


