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             Beretning om Selskabets aktiviteter i året 2020 

 

 Årsmødet 2020 

    På grund af Covid-19 pandemien blev årsmødet 2020 først flyttet fra maj til september, men 

da pandemien dikterede restriktioner hele efteråret igennem, blev også septembermødet aflyst.  

   Dermed blev den årlige generalforsamling også aflyst – og formandens beretning og 

regnskab blev, som en konsekvens heraf, sendt ud til medlemmerne via mail og lagt på 

selskabets hjemmeside, hvor de så kunne kommenteres. Der indløb imidlertid hverken 

kommentarer til beretningen eller indsigelser mod regnskabet, så bestyrelsen anser både 

beretning og regnskab for 2019 som godkendt. 

   

     Om bestyrelsen 

     De manglende udadvendte aktiviteter har givet formanden tid til mere – og flere – 

organisatoriske refleksioner.  

       På Saxo-instituttet har Ulrik Langen og Juliane Engelhardt etableret et meget 

velfungerende og relativt omfattende 1700-talsnetværk (med historiefaget som udgangspunkt) 

og med fire årlige eftermiddagsmøder. Ulrik og jeg har mødtes og talt om et muligt 

samarbejde mellem selskabet og Saxo-netværket og vil fortsætte sonderingerne. 

        I bestyrelsen har vi også talt om at være synlig på sociale medier, men ingen i bestyrelsen 

har ønsket at påtage sig ansvaret for at administrere en facebookprofil el. lign.  

   Bestyrelsens gennemsnitsalder er høj – et slag på tasken siger + 60. Og Langt de fleste 

bestyrelsesmedlemmer har siddet længe. En del bestyrelsesmedlemmer har da også 

tilkendegivet, at de – af flere forskellige grunde – har påtænkt at forlade bestyrelsen.  

        Selskabet har imidlertid for tiden, som det vil være jer bekendt, hænderne fulde som 

arrangør af den tredje, store, nordiske 1700-talskonference, der afholdes i Kbh. i august 2022, 

og jeg har derfor bedt bestyrelsesmedlemmerne om at blive i bestyrelsen indtil 2022. Men de 

kommende år vil således byde på udskiftninger i bestyrelsen. Og I er velkomne til at overveje, 

om det kunne være noget for jer! 

       I denne sammenhæng vil jeg gerne indskyde n bemærkning, der drejer sig om en 

bestyrelsesbeslutning fra 2021. Vi har nemlig i år foretaget en ny-konstituering der betyder, at 

Lasse Horne Kjældgaard – efter mange år på næstformandsposten – afløses af Simona 

Zetterberg-Nielsen, der samtidig – siden 2019 – fungerer som selskabets delegerede i ISECS’ 

bestyrelse.  

             

Vilkår under pandemien 

Som tidligere nævnt siger det sig selv, at selskabets aktiviteter under 

Coronapandemien har været begrænset – men noget er dog foregået om end i langt i 

mindre grad. 
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   Arrangørgruppen af Den tredje nordiske 1700-talskonference, der opr. var planlagt 

til afholdelse i august 2021, besluttede at udskyde konferencen til august 2022.  

   Gruppen har dog i løbet af 2020 holdt adskillige møder - både in person, pr. telefon 

og via skærm.     

   Det betyder, at konferencen nu stort set er på skinner – og tilmelding og registrering 

af indlæg er åbnet. (Det kan ske på konferencens hjemmeside: 

www.rightsandwrongs1700.dk ) 

   ISECS’ møder har enten været aflyste eller er foregået on-line. Således afholdt 

ISECS’ bestyrelse sin årlige generalforsamling on-line, med et tilknyttet webseminar, 

arrangeret af Det tyske 1700-talsselskab. At disse møder blev afholdt som 

webseminarer har betydet, at selskabet har sparet tilskud til rejse- og opholdsudgifter 

til formandens deltagelse i disse aktiviteter.   

 

Arbejdet med hjemmesiden 

Hjemmesiden har i løbet af året haft nogle enkelte små problemer i forbindelse med 

div. opdateringer.  Der udestår dog stadig et problem med at kunne melde sig ind i 

selskabet via hjemmesiden. Der arbejdes på sagen. 

   Arbejdet med hjemmesiden varetages af selskabets IT-konsulent, Thor Hedegaard 

Hansen, der ud over vedligehold af ’vores egen’ side desuden har udarbejdet 

hjemmesiden til Den tredje Nordiske 1700-talskonference.   

   Stor tak til ham for imødekommenhed og uvurderlig hjælp. 

 

Det nordiske 1700-talstidsskrift  

Tidsskriftet har skiftet navn fra Sjuttonhundratal  til 1700-tal. Nordic Journal for 
Eighteenth Century Studies,  og redaktionen har i 2020 arbejdet ufortrødent på 
2021-nummeret, og dette nummer vil inden for kort tid ramme jeres postkasser. 
   I 2020 udtrådte jeg selv af redaktionen, og Jens Bjerring-Hansen indtrådte som 
dansk redaktionsmedlem, mens Simona Zetterberg-Nielsen fortsat er dansk 
medlem af anmelderredaktionen.  
 

Medlemstallet  
I 2019 var vi i alt 66 medlemmer.  I 2020 meldte 3 medlemmer sig – via venlige mails 

ud af selskabet (2 pga. pensionering og én pga. ændrede arbejdsområder), mens 2 blot 

undlod at indbetale kontingent og dermed at forny deres medlemskab. I samme 

periode har selskabet imidlertid fået 2 nye medlemmer, således at medlemstallet i 

2020 er 63 

   Alt i alt har selskabets medlemstal gennem mange år ligget stabilt på omkring 60 

medlemmer. 

 

Kontingentindbetalinger 
Bestyrelsen sendte i september 2020 en reminder rundt med opfordring til, at man fik 

indbetalt sit kontingent, hvis man ønskede at fortsætte som medlem. Det havde en 

gunstig effekt – og tak for det! 

   Kasseren og formanden vil imidlertid opfordre til at medlemmerne overvejer at 

tilmelde Selskabskontingentet til automatisk overførsel via egen bank. Ene og alene 

for at lette kassererens og formandens arbejde!  

 

Valg til ISECS’ bestyrelse 2023 

I foråret 2019 var der valg til ISECS’s bestyrelse, hvor jeg stillede op til hvervet som 

Kasserer i ISECS og blev valgt. Valgresultatet blev i øvrigt offentliggjort ved mail til  

samtlige medlemmer (i august 2019) og ligger på selskabets hjemmeside. 

   ISECS’ bestyrelse sidder som bekendt i 4 år. Som valgt embedsmand (på engelsk 

kaldes det ’officer’) kan man kun sidde 4 år i den stol, man er valgt til. Imidlertid kan 

man godt fortsætte i et andet embede, hvis man vælges. 

http://www.rightsandwrongs1700.dk/
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    Hvis man stiller op til endnu en 4-årig periode, kan man gøre det, men kun som 

kandidat til en anden position. 

  Næste valg afvikles i efteråret 2022/foråret 2023, og et uafhængigt udvalg under den 

nuværende bestyrelse har opfordret mig til at stille op som kandidat til posten som 1. 

vicepresident. Det har jeg accepteret. Valget bliver afholdt i efteråret 2022 med 

mulighed for at stemme både pr. brev og elektronisk. 

   Det siger sig selv, at jeg – i og med at jeg har accepteret at stille op til valget som 1. 

vicepresident – vil være glad for at blive valgt, og jeg vil derfor allerede nu opfordre 

jer alle til at stemme på mig, når valget udskrives. Denne opfordring vil jeg med 

sikkerhed gentage i flere sammenhænge. 

   Resultatet af næste valg offentliggøres i forbindelse med den næste store 

internationale ISECS’-konference, der afholdes i Rom, 3. – 7. juli 2023.  

   Denne konference vil I få nærmere besked om på mail senere.  

 

Bankskift 

Og så endnu en ting, der egentlig hører en beretning for 2021 til. 

   Siden år 2000 har foreningens bankkonto faktisk været en privatkonto, der har stået i 

formandens navn. Oprindelig i Danske Bank, men hvidvaskskandalen i 2017 fik nogle 

medlemmer til at henstille til bestyrelsen at overveje at skifte bank. 

   Denne henstilling fulgte bestyrelsen og skiftede til Alm. Brand Bank – denne gang 

også til en af formandens private konti. 

   Sidste år blev Alm. Brand Bank overtaget af Sydbank, hvilket medførte en omlægning 

(og fordyring) af gebyrer m.m. – og samtidig indførtes en negative rente (på 0,6%) af alt 

indestående, da formanden ikke havde Nem-konto i hverken Alm. Brand Bank eller  

Sydbank. Sammenlagt betød det, at de samlede udgifter ved at have kontoen oversteg 

1.000,00 kr.  I efteråret 2020 blev det samtidig klart for arrangørkomiteen af Den 

Nordiske 1700-talskonference i 2022, at den ville få brug for en selvstændig konto, så 

man undgik en sammenblanding af 1700-talsseskabets og formandens økonomi. 

    Vi mente derfor, at det – af ovennævnte grunde – ville være hensigtsmæssigt at oprette 

en foreningskonto og begyndte i efteråret 2020 at undersøge vilkår og priser. 

    Danske Bank viste sig – økonomisk og serviceminded – at være den mest fordelagtige 

bank, og vi besluttede derfor – trods bankens noget skrammede image – at vende tilbage 

til Danske Bank, hvor vi nu (i 2021) har oprettet en foreningskonto. 

   I vil derfor alle snart modtage en mail med foreningens nye kontonummer – og vi vil 

bede om, at alle fremtidige indbetalinger foretages til denne konto. 

     

Tak 

Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne sige tak til Lasse Horne Kjældgaard for hans 

mangeårige virke som næstformand i selskabet. Desværre er han netop nu på 

studieophold i Italien og kunne derfor ikke være med i dag. Vi sender derfor takken 

videre til San Cataldo. 

   Derudover vil jeg rette en varm tak til 4. Maj-Kollegiet og dets efor, John E. Andersen, 

for vederlagsfrit at stille lokale og tjenende ånder til rådighed for Selskabet. 

    En stor tak også til oplægsholderne, der generøst stiller deres viden – og en hel 

septemberlørdag – til rådighed for selskabet. Og da en særlig stor tak til ISECS’ 

præsident, Penelope Corfield, der har trodset pandemien og vovet sig til udlandet for at 

møde de danske medlemmer.   

   Endelig vil jeg, traditionen tro, rette den største tak til medlemmerne, der trofast støtter 

op om selskabets aktiviteter ved fremmøde, konferencedeltagelse, fremsendelse af 

forslag til temaer for kommende møder – og da (ikke mindst) for indbetaling af 

kontingent – uden hvilket intet!  

   Med disse ord sættes beretningen til debat. 
 

Søren Peter Hansen, formand, november 2021 

 


