DANSK SELSKAB FOR 1700-TALSSTUDIER
GENERALFORSAMLING
13.11.2021

REFERAT
DAGSORDEN
1

Valg af dirigent og referent
Thomas Bredsdorff valgtes til dirigent, Søren Peter Hansen valgtes til
referent

2

Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og at
ingen havde indvendinger mod dagsordenen.

3

Formandens beretning om selskabets virksomhed
Formandens beretning om selskabets virke i 2020 kan læses her
Efter fremlæggelsen blev beretningen enstemmigt godkendt.

4

Aflæggelse af regnskab for 2020.
Da kassereren, Nan Gerdes, havde meldt afbud pga. sygdom, fremlagde formanden
regnskabet.

5

Revision af regnskab
Revisor, Johan Rosdahl, konstaterede at regnskabet var retvisende og anbefalede
generalforsamlingen at godkende regnskabet.
Godkendelse af regnskab for 2020
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

6

Indkomne forslag.
Der var rettidigt indkommet to forslag til behandling på generalforsamlingen
1) Et forslag om at udgiften til frokost på generalforsamlingerne fremover blev afholdt af
selskabet – og
2) Et forslag til kontingentforhøjelse (fremsat af bestyrelsen).

Bestyrelsen havde i indkaldelsen til generalforsamlingen begrundet forslaget som følger:
”I de kommende år vil der med stor sandsynlighed ske en forøgelse af
selskabets udgifter.
Bl.a. er andelen af den medlemsbetalte produktionsudgift til tidsskriftet 1700-tal
steget, efter det svenske ”Statens Kulturråd” kraftigt har beskåret sit tilskud. Der må
endvidere regnes med øgede rejseudgifter til formandens deltagelse i ISECS-møder.
(ISECS yder desværre ikke tilskud til bestyrelsesmedlemmernes rejse- og
opholdsudgifter.)
Bestyrelsen vil derudover gerne oftere kunne invitere til et årligt arrangement – udover
årsmødet. Det har vi tidligere gjort med stor succes.
Bestyrelsen regner desuden (efter konsultation med arrangørgruppen af Den 3.
Nordiske 1700-talskonference, Rights and Wrongs in the 18th Century, i København,
aug. 2022) med muligheden for enkelte mindre uforudsete udgifter i forbindelse med
afviklingen af konferencen.
Endelig vil udgifterne til årsmøderne stige, hvis forslaget under dagsordenens pkt. 6
bliver vedtaget.
Bestyrelsen vil derfor foreslå at kontingenterne forhøjes til

Husstand: 550,00 kr (nuværende: 500,00)
Personligt medlemskab: 350,00 kr (nuværende: 275,00)
Studerende/arbejdsløse: 175,00 kr (nuværende: 150,00)
Hvis kontingentforhøjelsen vedtages, vil det betyde en merindtægt på i alt ca. 3.500
kr/år
[Den seneste samlede kontingentforhøjelse fandt sted i 2012, hvor forhøjelsen udgjorde
75,00 kr. for ordinært medlemskab (hævet fra 200,00 kr.) og 25,00 kr. for
studerende/arbejdsløse. (hævet fra 100,00). Senere (i 2015) er kontingentet for denne
gruppe hævet med yderligere 25,00 kr. til de nuværende 150,00 kr.
Husstandsmedlemsskab (på 500,00 kr.) blev indført fra og med 2017.]

Forslag 1) kunne ikke anbefales af bestyrelsen og blev ikke vedtaget.
Forslag 2) blev diskuteret, og i løbet af diskussionen fremsattes et ændringsforslag,

der efterfølgende blev vedtaget.
De kontingentsatser, der blev vedtaget, er:

Husstandsmedlemskab 575,00 kr.
Ordinært medlemskab 350,00 kr.
Studerende/arbejdsløse (uændret) 150,00 kr.
7

Fastsættelse af kontingent for 2022
Kontingenter for 2022: som ovenstående vedtaget.

8

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelse
Efter tur afgår Søren Peter Hansen, Jens Bjerring-Hansen, Lars
Ilsøe og Thomas Bredsdorff, som alle genopstiller.
Marianne Alenius genopstiller som suppleant.
Alle genvalgtes.
Thomas Bredsdorff oplyste dog i forbindelse med genvalget, at han ønskede at udtræde
af bestyrelsen i 2022, og at det muligvis også gjaldt andre betyrelsesmedlemmer (Jf.
formandens beretning).

9

Valg af revisor og revisorsuppleant (Johan Rosdahl og Marianne Alenius
genopstiller som hhv. 1. revisor og 2. revisor (=revisorsuppleant).
Et medlem gjorde opmærksom på det juridisk uholdbare i, at Marianne Alenius
både kunne fungere som bestyrelsesmedlem og som revisor.
Man besluttede at erstatte Marianne Alenius som revisorsuppleant. Tinne Stubbe
Østergaard stillede op og blev efterfølgende valgt.

10

Evt.
Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen – såfremt Covid-19-situationen tillod
det – vil afholde årsmødet i 2022 i april eller maj måned, som foreskrevet i Selskabets
vedtægter.

Søren Peter Hansen
referent
14.11.2021

