
 
 

Indkaldelse til 

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling 

lørdag d. 23. marts 2019, kl. 14:00 

i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.                                                                   

 

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: Forslag fra bestyrelsen om 
vedtægtsændring. Se bilag 1. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 (evt. 3) suppleanter. 
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Marianne Horsebøg, Torben Mark Pedersen og Jonas Christensen er på valg.       
Desuden er Christian Frei udtrådt af bestyrelsen. 

Marianne Horsebøg og Torben Mark Pedersen modtager genvalg.                             
Jonas Christensen modtager ikke genvalg.                                                                 
Katrine Winkel Holm, der som suppleant rykkede ind på Christian Freis plads, ønsker 
ikke at blive valgt til bestyrelsen, men fortsætte som suppleant.                         

8. Valg af revisor.  

9. Eventuelt.                                                                                                         

Øl og vand kan købes  

Venlige hilsener og på gensyn d. 23. marts  

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse  

Tilmelding til generalforsamling er ikke påkrævet, men af hensyn til stoleopsætning må 
man gerne give besked om deltagelse og helst inden onsdag d. 20. marts på 
trykkefrihed@trykkefrihed.dk  

.............................................................................................................................................. 

Kontingentindbetaling for 2019  

Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent 
for 2019.  

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. 4782 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.  
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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                                                                             
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Bilag 1 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer:  
 
 
Forslag om ændring af vedtægtens §§ 4 og 7 
 
Trykkefrihedsselskabets bestyrelse fremsætter hermed forslag til generalforsamlingen 
om ændring af formuleringen af vedtægtens §§ 4 og 7, så det præciseres, at selskabets 
bestyrelse består af 9 medlemmer og op til 3 suppleanter. 
I forbindelse med generalforsamlingens beslutning i 2018 om at ændre vedtægten så 
formanden honoreres fuld tid, blev det samtidig besluttet, at formanden fremover skulle 
vælges af generalforsamlingen og ikke, som tidligere, konstitueres af bestyrelsen. 
Da formanden, som allerede er valgt under generalforsamlingens pkt. 6, er selvskrevet 
medlem af bestyrelsen, er der derfor behov for en ændring af formuleringen i vedtægtens 
§§ 4 og 7, så det fortsat er klart, at bestyrelsen består af 9 medlemmer og op til 3 
suppleanter. Heraf vælges formanden og suppleanterne hvert år og 
bestyrelsesmedlemmerne hvert andet år. 
Desuden indstilles det, at der i lighed med andre foreninger også vælges en referent til 
generalforsamlingen. Med den nuværende formulering af dagsorden til 
generalforsamling vælges der ikke en referent (denne funktion er blevet varetaget af et 
bestyrelsesmedlem). 
Endelig foreslås en kodificering af den nuværende konstituering, hvorefter bestyrelsen 
har konstitueret sig med to næstformænd. 
Herefter bliver den nuværende formulering af vedtægtens § 4: 
 
§4. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden: 

- Valg af dirigent. 
- Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår. 
- Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår 
til godkendelse. 
- Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår. 
- Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
- Valg af formand 
- Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På indstilling fra bestyrelsen kan 



generalforsamlingen dog vælge 3 suppleanter. 
- Valg af revisor. 
- Eventuelt 

 
Ændret til: 
 
§4. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden: 

- Valg af dirigent. 
- Valg af referent 
- Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår. 
- Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår 
til godkendelse. 
- Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår. 
- Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
- Valg af formand 
- Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På indstilling fra bestyrelsen kan 
generalforsamlingen dog vælge 3 suppleanter. 
- Valg af revisor. 
- Eventuelt 

 

Og den nuværende formulering af § 7: 

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen for to år ad gangen valgt 
bestyrelse bestående af 9 medlemmer, som alle skal være personlige medlemmer af 
foreningen, og hvoraf henholdsvis 4 eller 5 er på valg i de lige/ulige år. Genvalg kan 
finde sted. 

Herudover vælges der 2 (op til 3) suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanter 
deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret 

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 5 medlemmer er til stede og herunder enten formanden eller næstformanden. 
Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslaggivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentfrihed. 



Bestyrelsesformanden honoreres på fuld tid med et honorar svarende til statens 
skalatrin 39. Næstformand, kasserer- og sekretærfunktionen kan honoreres efter 
bestyrelsens nærmere beslutning. 

 

Ændret til: 

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen årligt valgt formand samt af 
8 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad gangen, og som alle skal være 
personlige medlemmer af foreningen. Fire af de menige bestyrelsesmedlemmer er på 
valg i lige år og fire i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Herudover vælges der 2 (op til 3) suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanter 
deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret 

Bestyrelsen vælger af sin midte en eller to næstformænd. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede og herunder enten formanden 
eller næstformanden. Dens beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan meddele kontingentfrihed. 

Bestyrelsesformanden honoreres på fuld tid med et honorar svarende til statens 
skalatrin 39. Næstformand, kasserer- og sekretærfunktionen kan honoreres efter 
bestyrelsens nærmere beslutning. 

 

Forslag om redaktionelle rettelser af vedtægtens § 3 
 
§ 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. (slettes) 

 
 
 
Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen vedtager de foreslåede vedtægtsændringer. 
                              


