Det Danske Thomas Mann Selskab
Generalforsamling mandag 18. februar 2013 (kl. 17.00-17.45) i Garnisonskirkens menighedshus.
(Til stede var hele bestyrelsen undtagen Adam Paulsen, der pga. sygdom havde meldt forfald, samt 22 medlemmer.)

Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 17 ved at formanden Morten Dyssel Mortensen bød
velkommen og straks derefter gik over til punkt 1 på dagsordenen:
1. Valg af dirigent og af referent
Bestyrelsens forslag som dirigent var bestyrelsesmedlem Henrik Stampe Lund, der enstemmigt lod
sig vælge og indledte hvervet ved at lade bestyrelsesmedlem Marie-Louise Hammer vælge som
referent.

Derefter overdrog dirigenten punkt 2 på dagsordenen til selskabets formand:
2. Aflæggelse af formandens årsberetning
Morten Dyssel Mortensen gav en kort oversigt over årsberetningen, fordi medlemmerne allerede pr.
mail af 11. januar 2013 havde modtaget den, og fordi den desuden i god tid inden
generalforsamlingen var blevet offentliggjort på selskabets hjemmeside. Endvidere nævnte
formanden, at selskabet pr. 31. december 2012 havde 151 medlemmer og at yderligere 12 havde
meldt sig ind siden årsskiftet, samt at kontingentet skal fornyes pr. 1. september 2013 og ikke vil
stige.

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til selskabets kasserer:
3. Fremlæggelse af årsregnskab
Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (4/2-31/12 2012), fordi medlemmerne
allerede pr. mail af 11. januar 2013 havde modtaget det af kassereren og revisoren underskrevne
årsregnskab. Kassereren modtog varm ros fra salen pga. regnskabets klarhed.

Tiden var nu inde til drøftelse af punkt 4 på dagsordenen:
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
men da der ikke var indkommet skriftlige forslag til formanden, fremkom der nu mundtlige ønsker:
fra et medlem om at selskabet kom på Facebook, og fra et andet medlem om at selskabet indledte
kontakt til Grænseforeningen.
Formanden lovede at tage begge ønsker op til drøftelse i bestyrelsen. Det blev derefter besluttet at
gemme yderligere ønsker og forslag til punkt 7.
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Punkt 5 på dagsordenen:
5. Valg til bestyrelsen
foregik smertefrit under ledelse af dirigenten, fordi alle i bestyrelsen var villige til genvalg og ingen
tilstedeværende medlemmer meldte sig som kandidater.

Punkt 6 på dagsordenen:
6. Valg af revisor
foregik ligeledes smertefrit, idet et medlem, Bjarke Rasmussen, havde tilbudt at varetage hvervet og
ingen andre havde meldt sig som kandidat.

Så var tiden inde til at behandle punkt 7 på dagsordenen:
7. Eventuelt
blev indledt med fremlæggelse af især Flemming Zimling om bestyrelsens plan om en eventuel
ekskursion til Lübeck og Travemünde, hvilket der syntes at være opbakning til fra de fremmødte
medlemmer. Bestyrelsen går derfor videre med planlægningen. Derefter fortalte formanden lidt om
selskabets planer for 2013 og appellerede til, at man fulgte med på hjemmesiden, som han løbende
opdaterer.
Herefter var ordet atter frit, og der indkom flere ønsker samt oplysninger og spørgsmål fra salen:
Et medlem spurgte til relationen til Dansk-Tysk Selskab, og formanden fremhævede det allerede
eksisterende og fint fungerende samarbejde mellem de to selskaber.
Et medlem oplyste, at Hamburgische Staatsoper sætter John Neumeiers ballet Tod in Venedig op i
2013.
Et medlem fortalte, at Det danske Proust-selskab holder såkaldte saloner med oplæsning inden
foredrag.
Bjarke Rasmussen spurgte, hvad selskabet vil med kontakten til de andre selskaber, hvilket
formanden svarede på ved bl.a. at henvise til det kommende joint venture-arrangement med Det
Danske James Joyce Selskab og Det danske Proust-selskab.
Et medlem foreslog foredrag om de for Manns forfatterskab centrale filosoffer Schopenhauer og
Nietzsche.
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Nu viste uret 17.45, og Morten Dyssel Mortensen afsluttede derfor generalforsamlingen med en tak
til de tilstedeværende og lovede at bestyrelsen seriøst ville drøfte samtlige kommentarer.

Allerød 22.feb.2013
Marie-Louise Hammer
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