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Årsberetning 

 
Formandens beretning 

 

Årsmødet i år, maj 2007, holdes kun 6 måneder efter det sidste årsmøde i oktober 2006. Af hensyn 

til administrationen i det internationale 1700-talsselskab, ISECS, der beder om indbetaling af det 

årlige kontingent inden 1. juni, besluttede vi i oktober at flytte årsmøderne således at selskabets 

generalforsamling fremover afholdes i april eller maj måned. 

   Det har også den fordel, at regnskabsaflæggelsen fremover vil kunne finde sted umiddelbart efter 

regnskabsåret (som er lig kalenderåret) er sluttet. 

   I år er der imidlertid ikke et regnskab for de sidste 6 måneder at fremlægge her på 

generalforsamlingen. På grund af meget uheldige omstændigheder i Dansklærerforeningen, der har 

været regnskabsfører for selskabet (Jf. det udsendte brev, dateret 26.03.2007) har det ikke været 

muligt at fremskaffe alt relevant materiale inden i dag. Formanden og kassereren skal derfor 

anmode om, at den oversigt over foreningens økonomi, der gives her, accepteres som foreløbigt 

regnskab for perioden fra oktober 2006 til maj 2007. Efterfølgende vil der, på generalforsamlingen i 

2008,  blive fremlagt to regnskaber; ét for perioden fra oktober 2006 til 31.12.2006 og et andet for  

kalenderåret 2007. 

   Vi er klar over det utraditionelle i anmodningen, men mener, det er forsvarligt, da de eneste 

økonomiske, regnskabsmæssige forhold der har gjort sig gældende i det forløbne halve år er 

indbetaling af medlemskontingenter (Medlemstallet for 2007 modsvarer indtil nu 37 betalende 

medlemmer), samt udgifter til a) brevforsendelse til medlemmerne (papir, porto, kopiering,  

kontorassistance) samt b) bankgebyrer.  Selskabets aktiver er således p.t. ca. 35.000,00 kr, hvoraf de 

20.000,00 er udgivelsestilskuddet fra BG-banks litterære fond, der inden længe forventes udbetalt  

til Syddansk Universitets Forlag ved udgivelsen af Nordic Light.  

   Spørgsmål til foreningens økonomi i øvrigt vil kunne stilles lige efter formandsberetningen. 

 

Bogen Nordic Light, som jeg omtalte i oktober, er ifølge rygterne i trykken og udkommer 

(forhåbentlig) snart på Syddansk Universitetsforlag. Selskabet har som tidligere nævnt modtaget 

udgivelsesstøtte fra BG-banks litterære fond til produktionen, og jeg vil gerne benytte lejligheden til 

endnu engang at sige mange tak til BG-banks litterære fond (der nu – også navnemæssigt – er helt 

opslugt af  Danske Bank) for støtten.  

 

Den internationale ISECS  kongres afholdes denne sommer i Montpellier i Frankrig. Bestyrelsen er 

ikke direkte repræsenteret på konferencen, men bestyrelsessuppleant Marianne Alenius deltager i 

konferencen og repræsenterer således selskabet. 

   3 bestyrelsesmedlemmer deltager derimod i den konference, der under overskriften 

”OPPLYSNING – MOTOPPLYSNING” afholdes af ’Norsk Selskap for 1700-talsstudier’ i Bergen 

til september.   

 

Afslutningsvis skal jeg minde om  valget til ISECS’ ’Executive Committee”. 

   Bestyrelsesmedlem i – og medstifter af – Dansk Selskab for 1700-talsstudier,  prof. Anne-Marie 

Mai, Syddansk Universitet, kandiderer. Jeg synes det ville være godt, at få en nordisk stemme i 

toppen af ISECS og kan på det varmeste anbefale Anne-Marie Mai. Jeg vil derfor opfordre alle 

stemmeberettigede medlemmer til at give Anne-Marie Mai deres stemme. (Stemmeberettiget er 

enhver person, der var registreret som medlem af Dansk Selskab for 1700-talsstudier pr. 

31.12.2006. Medlemsfortegnelsen for 2005/2006 blev – sammen med beskrivelsen af valgprocedure 

og stemmeseddel til ISECS-valget – udsendt til medlemmerne med indkaldelsen til dette årsmøde. 

Afstemningsperioden løber fra 1. maj til 31. juni 2007.) 

 

                                            Søren Peter Hansen 

      (formand) 


