Referat af generalforsamling i

Trykkefrihedsselskabet af 2004
søndag, d. 10. oktober 2021
Vartov, Farvergade 27, 1163 København K.

samt efterfølgende overrækkelse af Sappho-prisen 2021 til
”Charlotte”, Stefan Hermann og Københavns Professionshøjskole
Formand Aia Fog bød velkommen, og dernæst var der fællessang, ”Nu falmer skoven
trindt om land…” (i fravær af Ove Krüger sprang et kvindeligt medlem til og
akkompagnerede smukt på flygelet).
Inden Aia Fog gik over til dagsordenen for generalforsamlingen sagde hun nogle
mindeord om Kurt Westergaard og Lars Vilks, der desværre har forladt os, og der
blev holdt et øjebliks stilhed. Mindeordet kan læses her.
1:
Som dirigent for mødet pegede Aia Fog på Morten Uhrskov, der blev valgt med
applaus.
Morten Uhrskov takkede for hvervet, meddelte, at indkaldelsen var udsendt rettidigt
(d. 17. september 2021) og gav herefter ordet til formanden, der påbegyndte
bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår.
2:
Beretningen kan læses under ”Generalforsamling 2021”.
Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus – ligesom der fra salen var stor
applaus til de mange personer Aia Fog havde nævnt sidst i sin beretning.
Der var fra et tilstedeværende medlem, Mogens Steen Johansen stor ros til Jannich
Kofoed for hans artikel, Vort mismods vinter.
Der var fra et andet medlem/suppleant til bestyrelsen, Carsten Thrane ønske om, at
bestyrelsen fortsætter med at rette fokus på de mange sigtelser - efter paragraf 264d mod islamkritiske og nationalkonservative stemmer (indtil videre Erik HøghSørensen, Jeppe Juhl, Kim Møller, Steen Raaschou og Jaleh Tavakoli).
3:
I fravær af TFS’ kasserer, Kirsten Valeur forelagde Marianne Horsebøg regnskabet
for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.

(Regnskab og budget kan læses under ”Generalforsamling 2021”).
Marianne påpegede, at udgiften til Sappho-prisuddelingen i det forgangne år havde
været væsentligt højere end tidligere, da bestyrelsen måtte skubbe prisuddelingen til
Tommy Robinson fra 2019 til 2020, hvor vi også uddelte en pris til Gunnar Sandelin.
Et par spørgsmål fra to tilstedeværende medlemmer, Lars Theilade og Torben GamstJohansen, drejede sig om formandshonoraret: der blev i al fredsommelighed spurgt
til, om pengene kunne bruges bedre, om det blev en karrierevej at kæmpe for det frie
ord i stedet for et mål båret af idealisme - og hvad bestyrelsen ville stille op den dag
arven fra Jørgen Møller (der dækker formandshonoraret) slipper op.
Der blev svaret fra såvel Marianne Horsebøg og Aia Fog, at prioriteringen med en
lønnet formand var foretaget efter nøje overvejelser, idet man mente, at pengene
skulle ud at arbejde. Bestyrelsen var fuldt ud klar over risikoen ved en tom
pengekasse om nogle år, og at man i så fald ville løse denne nye situation. Man
håbede imidlertid på, at en anden velgører (eller flere) ville betænke TFS med penge.
Et medlem, Michael Sandfort mindede om, at ”Den, der gemmer til natten, gemmer
til katten” og at dispositionen med en lønnet formand var meget fornuftig.
Malgorzata Hansen spurgte til muligheden for arveafgiftsfritagelse, Carsten Thrane
nævnte tipsmidler som en mulighed for TFS og Torben Gamst-Johansen rettede
opmærksomheden på Ligningslovens paragraf 8a, hvor man kan søge om
godkendelse til at medlemmer kan trække deres bidrag til TFS fra i skat.
Såvel regnskab som budget blev godkendt – med applaus.
4:
Kontingentets størrelse på 400 kr. for et almindeligt kontingent og 200 kr. for
studerende og pensionister blev godkendt.
Der blev luftet et forslag fra Mogens Steen Johansen om, at pensionister også burde
betale 400 kr.
Et medlem, Inge Ellinor Suhr foreslog, at man som pensionist frivilligt kunne vælge
at indbetale 400 kr., hvis man havde mulighed.
5:
Der var ingen indkomne forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse.

6:
Aia Fog blev valgt som formand – med applaus.
7:
Marianne Horsebøg, Anders Peter Johnsen og Kit Louise Strand var på valg og blev
alle genvalgt – med applaus.
Pensioneret sognepræst, Lars Brinth opstillede som fjerde bestyrelsesmedlem og blev
efter en kort præsentation, der kan læses her, valgt ind i bestyrelsen – med applaus.
Katrine Winkel Holm, Carsten Thrane fortsætter som suppleanter til bestyrelsen og
som ny og tredje suppleant havde Rachel Adelberg Johansen meldt sig – alle tre valgt
med applaus.
8:
Ole Gerstrøm, der har tjent TFS trofast gennem mange år, blev igen valgt som revisor
- med applaus.
9:
Eventuelt:
Under punktet gentog medlem, Jørgen Pontoppidan, at paragraf 266b er i strid med
Grundlovens paragraf 77.
Bestyrelsesmedlem Lone Nørgaard nævnte afdøde Ole Hasselbalchs artikel, Magt er
ret, i hvilken Hasselbalch mindede om, at Folketinget ikke er forpligtet til at
underlægge sig EU-lovgivning.
Carsten Thrane mente, man i TFS burde undersøge muligheden for at få foretræde for
udvalg og ministre.
Der var ønske fra et medlem om at kigge nærmere på FN og EU (bl.a.
rammelovgivningen fra 2008) ift. TFS’ arbejde.
I forhold til COVID-19-vacciner mindede Ole Gerstrøm om The Nürnberg Code fra
Nürnberg-dommene: at en læge ikke har ret til at give indsprøjtninger med
eksperimentel medicin, i tilfældet Covid-19, med disse nødgodkendte vacciner.
I pressen har der imidlertid intet stået om dette; det er tabu at berøre emnet!
Anders P. Johnsen, medlem af TFS’ bestyrelse, mindede om begivenheder i
Australien som et skræmmeeksempel på en stats indskrænkninger af borgeres frihed.

Michael Sandfort sagde, at Youtube og Google har strammet deres praksis: hvis
udsagn leder til vaccine-vægring, bliver de fjernet.
Lone Nørgaard påpegede, at det hele dybest set handler om ytringsfrihed - eller
mangel på samme - og minder om den udelukkelse af forskere samt undertrykkelse af
deres anderledes opfattelse af de ”menneskeskabte” klimaforandringer, vi har været
vidne til.
Dirigent Morten Uhrskov konkluderede, at Tech-giganterne er et kæmpe problem, og
bestyrelsesmedlem i TFS, Pernille Bendixen tilføjede, at samme Tech-giganter
simpelthen censurerer meningsmodstandere.
Med disse ord kunne dirigenten, Morten Uhrskov afslutte dagens møde og han
takkede for god ro og orden.
…
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