Det Danske Thomas Mann Selskab
Generalforsamling mandag 23. februar 2015 (kl. 18.30-19.15) i Garnisons Kirkes menighedshus.
(Til stede var hele bestyrelsen (undtagen Niels Bille Hansen, der var forhindret pga. sygdom) samt 28 medlemmer.)

Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 18.30 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.

Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. mail af 9. februar 2015,
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 9. februar 2015 havde modtaget den via linket http://thomasmann.dk/rsberetning/2014.htlm
til Selskabets hjemmeside.
Årsberetningen rummer foruden opremsning af afholdte arrangementer i 2014 en oversigt over
kommende (hvoraf pr. dags dato to allerede er afviklet og læsekredsen Doktor Faustus er søsat) og
påtænkte arrangementer i 2015.

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer:
3. Fremlæggelse af årsregnskab
Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2014), fordi medlemmerne
allerede pr. mail af 9. februar 2015 havde modtaget det. Kassereren kunne tilføje, at regnskabet var
godkendt af Selskabets revisor Bjarke Rasmussen.
Endvidere nævnte kassereren, at 180 medlemmer pr. dags dato har fornyet kontingentet for sæsonen
2014-15 (forfaldent 1. september 2014) men endnu mangler 59 fornyelser. Kassererens egen
kommentar hertil var, at han foreslog at kontingentet kunne betragtes som en ”frivillig gave” til
Selskabet. Udeblev ”gaven” i for lang tid kunne man så slette medlemmet af mailinglisten.
Herefter indkom flere kommentarer og forslag fra salen. Et medlem foreslog således, at Selskabet
sendte en personlig mail til samtlige restanter med såvel en venlig påmindelse om restancen som en
(lige så venlig) opfordring til at udmelde sig, hvis man ikke længere ønskede medlemskab. Et andet
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medlem foreslog, at Selskabet ved annoncering af særarrangementer præciserede at arrangementet
kun var for medlemmer.

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 alene mundtlige
ønsker fra salen.
Et medlem ønskede således, at Selskabet også fremover ville oprette læsekredse. Dette ønske
affødte en kommentar fra et andet medlem (knyttet til Garnisons Kirke) om især at holde slutningen
af november og hele december ”læsekredsfrit”, idet arrangementer i det tidsrum var vanskelige at
indplacere i menighedshusets kalender.
Formentlig fik netop denne kommentar et medlem til at fremsætte ønsket om at oprette tematiske
læsekredse, der forløb over kortere tidsrum.
Formanden afsluttede drøftelsen med at henlede opmærksomheden på, at Selskabet siden stiftelsen
har været begunstiget af muligheden for at kunne benytte såvel selve kirken som menighedshuset og
derfor er Garnisons Kirke stor tak skyldig.

Derefter behandledes 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.
Dirigenten takkede på bestyrelsens vegne for genvalget og meddelte derefter, at bestyrelsen ville
fortsætte i uændret konstitution med Morten Dyssel Mortensen som formand og Rasmus Navntoft
som næstformand.

Derefter fulgte punkt 6 på dagsordenen:
6. Valg af revisor
foregik ligeledes smertefrit, idet Bjarke Rasmussen havde tilbudt fortsat at varetage hvervet og
ingen andre havde meldt sig som kandidat.

Så var tiden inde til at behandle punkt 7 på dagsordenen:
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7. Eventuelt
blev indledt med opfordring til salen om at fremkomme med yderligere spørgsmål eller
kommentarer. Ingen havde dog tilsyneladende mere på hjerte - - -

og da klokken nu nærmede sig 19.15 afsluttede Henrik Stampe Lund generalforsamlingen med en
tak til de tilstedeværende og lovede at bestyrelsen seriøst ville drøfte samtlige kommentarer.

Allerød 25.feb.2015
Marie-Louise Hammer

PS Umiddelbart efter generalforsamlingen bød Selskabet på et glas vin i anledning af
Selskabets 3 års fødselsdag 4. februar 2015.
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