Indkaldelse til
Trykkefrihedsselskabets generalforsamling
søndag, d. 10. oktober 2021, kl. 13:00
i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
samt efterfølgende overrækkelse af
Sappho-prisen 2021
Vi åbner dørene for adgang til generalforsamlingen kl. 12:30.
Dagsorden:
Vi lægger ud med fællessang, ”Nu falmer skoven trindt om land…”
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende
foreningsår til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: Der er ingen forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 (evt. 3) suppleanter. Marianne Horsebøg,
Anders Peter Johnsen og Kit Louise Strand er på valg – alle ønsker genvalg.
Derudover har pensioneret sognepræst Lars Brinth givet tilsagn om at stille op.
Katrine Winkel Holm, Rachel Adelberg Johansen og Carsten Thrane har tilbudt sig
som suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
………………………………………………………………………………………….

Overrækkelse af Sappho-prisen 2021
der i år tilfalder ”Charlotte”, rektor Stefan Hermann
og Københavns Professionshøjskole
Kl. 15:00 Velkomst ved Trykkefrihedsselskabets formand, cand.jur. Aia Fog - og
fællessang ”Det lysner over agres felt”.
Kl. 15:10 Motivering og overrækkelse af Sappho-prisen ved Trykkefrihedsselskabets
næstformand, historiker, cand. mag. Michael Pihl.
Tale ved prismodtager Stefan Hermann.
Der vil efterfølgende være festlig servering af Cava og de traditionsrige kransekager
fra Bager-Knud.
Venlige hilsener - og på gensyn d. 10. oktober 2021 Trykkefrihedsselskabets bestyrelse
.........................................................................................................................................

Vi beder om tilmelding til generalforsamling og prisoverrækkelse af hensyn til
stoleopsætning samt bestilling af kaffe/the, vin og kransekage - og helst inden onsdag
d. 6. oktober på følgende mailadresse: trykkefrihed@trykkefrihed.dk
.........................................................................................................................................
Kontingentindbetaling for 2021:
Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt
kontingent for 2021.
Medlemskab koster 200 kr. pr. år for studerende og pensionister, 400 kr. for alle
andre, og gælder, hvis man ønsker det, en hel husstand.
Meddel venligst alle medlemsnavne ved indbetaling, evt. i en mail.
Højere indbetalinger end kontingentet betragtes som en gave og modtages med stor
tak. Netbank: reg.nr. 1551 konto 1032801 i Danske Bank/MobilePay på nr. 63091.
(For udenlandske medlemmer: se venligst vores hjemmeside).
Regnskab og budget fremsendes pr. mail, så snart det foreligger, og vil også blive
lagt på hjemmesiden.
Udmeldelse af Trykkefrihedsselskabet:
Såfremt man ønsker udmeldelse af Trykkefrihedsselskabet, beder vi om skriftlig
meddelelse herom til selskabets sekretær, Kit Louise Strand på
trykkefrihed@trykkefrihed.dk

