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REFERAT 
 
 
 
ad 
1  Valg af dirigent og referent  
 Thomas Bredsdorff valgtes til dirigent og Søren Peter Hansen påtog sig referentrollen. 
 
ad 
2  Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 
 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og forsamlingen  
 godkendte dagsordenen. 
 
ad 
3  Formandens beretning om selskabets virksomhed  
 Formandens beretning kan læses på Selskabets hjemmeside www.dsf1700.dk . 
 
ad 

4 Aflæggelse af regnskab for 2013 
Kassereren, Nan Gerdes, gennemgik det udleverede regnskab og påpegede herunder, at de 
to største udgifter skyldtes professionel hjælp til renovering af Selskabets hjemmeside samt 
udgiften til medlemsabonnementer på tidsskriftet ”Sjuttonhundratal”. Derudover var alle 
udgifter stort set som de foregående år. 
   Thomas Bredsdorff roste selskabet for – uagtet et højt aktivitetsniveau – at have overskud 
på regnskabet. 
 

ad 

5 Revision af regnskab 
Revisor Johan Rosdahl havde godkendt regnskabet, men knyttede et par (rosende) 
kommentarer hertil.  
   For det første var revisor glad for, at formanden i sin beretning havde nævnt, at man 
fra bestyrelsens side påtænkte at bruge af selskabets formue på at fejre Selskabets runde 
fødselsdag i 2015 – f. eks. med en udgivelse. Efter revisors opfattelse var det godt, at 
Selskabets midler blev brugt aktivt til formål, der nævnes i Selskabets vedtægter.  
   For det andet roste revisor selskabets bestyrelse for at have fundet eksterne midler til at 
dække formandens og enkelte bestyrelsesmedlemmers eksterne aktiviteter (deltagelse i 
konferencer, møder etc.) 
   Efter revisors indlæg godkendte forsamlingen regnskabet. 

http://www.dsf1700.dk/


ad 

6 Fastsættelse af kontingent for 2015 
Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent 275,00 kr for ordinære medlemmer, 
125,00 kr for arbejdsløse og studerende. 
Forslaget blev vedtaget 

 

ad 

7 Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 
ad 

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelse 
     Efter tur afgik Søren Peter Hansen, Thomas Bredsdorff, Rikke Christensen og Lars 
Ilsøe , der alle var villige til genvalg, blev valgt. Marianne Alenius genopstillede som 
suppleant og blev valgt. 
 

ad 

9 Valg af revisor og revisorsuppleant  
Johan Rosdahl og Marianne Alenius genopstillede som hhv. revisor og revisorsuppleant, og 
begge genvalgtes  

 
ad 

10 Evt. 
a) Formanden mindede om den store internationale ISECS-konference i Rotterdam i 

2015 (læs mere på Selskabets hjemmeside, www.dsf1700.dk) )og oplyste at bestyrelsen 
vil prøve at arrangere en session (round table eller panel). Der vil snarest udsendes 
mail til medlemmer herom.  

b) Anne-Marie Mai oplyste at Institut for kulturvidenskab/litteratur på SDU atter i år havde 
tilbudt at stå for distribution af tidsskriftet Sjuttonhundratal til medlemmerne. 

c) Formanden opfordrede de medlemmer, der havde lyst til at gå ud og få en øl eller 

en kop kaffe umiddelbart efter mødet til at aftale et sted. 
 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen med en tak til dirigenten, som igen takkede for god ro og orden 
under mødet. 
 
 
  

Søren Peter Hansen 

(referent) 

01.06.2014  
 

http://www.dsf1700.dk/

