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I 
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28. april 2012 
  
  
1 Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Efter forsamlingen havde konstateret, at indkaldelsen var sendt rettidigt ud, 
godkendtes dagsordenen. 
 

2 Valg af dirigent og referent 
Lasse Horne Kjældgaard valgtes til dirigent og Søren Peter Hansen til referent. 
 

3 Formandens beretning om selskabets virksomhed 
Formanden aflagde beretning om selskabets aktiviteter i 2010. Beretningen er 
tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.dsf1700.dk  
   Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 

4 Aflæggelse af regnskab for 2011 
Selskabets kasserer, Nan Gerdes, var pt. på studieophold i Californien. I hendes 
fravær – og med hendes accept – fremlagde selskabets tidligere kasserer, Thomas 
Bredsdorff, årsregnskabet. Han konstaterede at selskabet havde et mindre overskud 
og at regnskabet afspejlede virkeligheden. 
 

5 Revision af regnskab 
Revisor, Johan Rosdahl, gjorde indledningvis opmnærksom på at regnskaber 
generelt aldrig afspejlede virkeligheden men kunne konstatere, at Sewlskabets 
regnskab var udført i overensstemmelse med god regnskabsskik og var 
dækkende for selskabets aktiviteter.  
   Regnskabet godkendtes derefter enstemmigt af forsamlingen. 
 

6 Diskussion af – og stillingtagen til – partnerskab (sammen med det svenske, 
det norske og det finske 1700-talsselskab) om udgivelsen af Sjuttonhundratal. 
Nordic Yearbook for Eighteenth- Century Studies.  
Formanden præsenterede sammen med tidsskriftets svenske hovedredaktør, 
Davis Dune´r (Lunds Universitet) tidsskriftet. Formanden (og den øvrige 
bestyrelse) anbefalede samarbejdet af mindst fire gode grunde, men påpegede 
også at hvis man vedtog at indgå i samarbejdet ville det betyde en 
kontingentforhøjelse på hhv 75,00 kr for ordinære medlemmer og 25,00 kr for 
studerende og arbejdsløse medlemmer. Hvis man vedtog samarbejdet ville 
denne kontingentforhøjelse være bestyrelsens forslag til kontingent for 2013 
under dagsordenens næste punkt. 
   De mindst fire gode grunde var: 
• Tidsskriftet er et alsidigt, kompetent redigeret tidsskrift, der publicerer  

artikler om alle sider af og vinkler på 1700-tallet inden for alle fagområder; 
og    
som sådan i fin overensstemmelse med Selskabets vedtægter. Bidrag kan 

       trykkes på alle skandinaviske sprog, engelsk, tysk eller fransk. I en relativ  



       stor anmeldersektion anmeldes relevant litteratur. 
• Tidsskriftet vil være et håndgribeligt bevis for, at man er medlem. En fysisk   

 manifestation af medlemskabet. 
• Det er rart med en fokuseret, skandinavisk publiceringskanal for 1700-

talsartikler og endelig 
• Abonnementet er relativt billigt. Tidsskriftet kan fås for rundt regnet 6,005 

kr. pr. eksemplar, leveret fra trykkeriet i Polen til én adresse i Danmark. I 
Norge har man klaret den videre distribution ved at et universitet har påtaget 
sig rundsendelsen til medlemmer. Anne-Marie Mai mente, at dertt var 
muligt at få SDU til at påtage sig en lignende rolle mod at Selskabet afholdt 
udgifter til pakning m.v. 
   Iflg. den norske redaktør kunne man muligvis få en aftale med trykkeriet 
hvor de sender ud efter en i forvejen indleveret adresseliste. 
 

Johan Rosdahl anbefalede, at man tilsluttede sig forslaget, idet det også ville 
betyde et styrket samarbejde mellem de skandinaviske lande om en fælles fortid 
og kulturarv. Jo flere input, jo større chance for synergi. 
   Thomas Bredsdorff spurgte David Dunér om der var fondsmidler knyttet til 
produktionen, men det var ikke tilfældet. Det var i øvrigt sådan, at Sverige (som 
hovedentreprenør) stod med det økonomiske ansvar, hvis noget skulle gå galt. 
Herefter tilsluttede generalforsmlingen sig énstemmigt forslaget. Bestyrelsen 
aftaler de nærmere vilkår og funktioner med David Dunér. 

 
7 Fastsættelse af kontingent for 2013 

Som konsekvens af beslutningen under det forrige punkt foreslog bestyrelsen en 
kontingentforhøjelse med hhv 75,00 kr for ordinære medlemmer og 25,00 kr. for 
studerende og arbejdsløse. Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget. 
Kontingentet for 2013 er således 275,00 kr for ordinært medlemskab, 125,00 kr 
for studerende og arbejdsløse. 
 

8 Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 

9 Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse 
 Thomas Bredsdorff, Søren Peter Hansen og Lars Ilsøe blev alle genvalgt 
 Marianne Alenius blev genvalgt som suppleant. 
 

10 Valg af revisor og revisorsuppleant  
Johan Rosdahl blev genvalgt til revisor og Marianne Alenius til revisorsuppleant. 
 

11 Evt. 
Formanden oplyste af den næste store internationale ISECS-kongres ville blive  
arrangeret af Rotterdam Universitet i samarbejde med det Belgisk-Hollandske 
1700-talsselskab og finde sted i sommeren 2015 i Rotterdam. Konferencetemaet 
er: Opening Markets: Trade and Commerce in the Age of Enlightenment.  
   Et foreløbigt program kan læses på http://www.18e-eeuw.nl/isecs2015-eng.pdf  
  
Marianne Alenius undrede sig over at der til den sidste store ISECS-konference i 
Graz, sommeren 2011, kun havde været fire medlemmer af selskabet tilmeldt, 
hvoraf to havde præsenteret et paper. Hun opfordrede til at flere deltog i fremtidige 
ISECS-konferencer. 
 



 
Marianne Alenius oplyste desuden, at Karen Brahes Bibliotek var anerkendt som 
del af Unesco’s Memory of the World -program 
   (Se evt: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/) 
 
Lisbeth Nyborg mindede om diskussionen fra tidligere på dagen (på Københavns 
Museum) og opfordrede til at man overvejede om Selskabets hjemmeside kunne få 
mere liv. F.eks. ved at tilbyde plads til historiske dokumenter og udsagn, der måske 
ikke fandt vej til hverken bog eller tidsskriftartikel – evt. til minidramatiseringer 
(som tidligere på dagen foreslået museet) af Signe Clausen. Evt. i samarbejde med 
Københavns Museum. Bestyrelsen overvejer muligheder. 
    
Derefter takkede fomanden dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen  
erklæredes for afsluttet. 
 
 

Søren Peter Hansen 
referent 

29.04.2012 
 
 
 


