Det Danske Thomas Mann Selskab
Generalforsamling mandag 8. februar 2016 (kl. 18.30-19.15) i Garnisons Kirkes menighedshus.
(Til stede var hele bestyrelsen (undtagen Adam Paulsen, der var forhindret pga. arbejde) samt 28 medlemmer.)

Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 18.30 ved at formanden Morten Dyssel 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 23. januar 2016,
overdrog dirigenten punkt 2 på dagsordenen til Selskabets formand:
2. Aflæggelse af formandens årsberetning
Morten Dyssels årsberetning rummede foruden opremsning af afholdte arrangementer i 2015 en
oversigt over kommende (hvoraf læsekredsen over romanerne Lotte i Weimar og Felix Krull blev
søsat netop 8. februar 2016) og påtænkte arrangementer i 2016. Endvidere oplyste formanden, at
Selskabet i nær fremtid som et supplement til kommunikationen via mail og hjemmeside vil oprette
en Facebookgruppe.
Dirigenten gav derefter ordet frit, hvilket førte til forespørgsler fra salen om, om man kunne være
sikker på, at samtlige oplysninger på Facebook også ville optræde på Selskabets hjemmeside. Dette
blev bekræftet af formanden.

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer:
3. Fremlæggelse af årsregnskab
Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2015). Kassereren kunne
tilføje, at regnskabet var godkendt af Selskabets revisor Bjarke Rasmussen.
Endvidere nævnte kassereren, at Årsregnskab 2015 vil blive fremsendt pr. mail til samtlige
medlemmer snarest (pr. 8. februar 2016 i alt 177 medlemmer).

Tiden var nu inde til drøftelse af punkt 4 på dagsordenen:
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

1

men da der ikke var indkommet skriftlige forslag til formanden, fremkom der alene et spørgsmål fra
salen.
Et medlem nævnte således, at Selskabet kunne opfattes som et københavnerforetagende, og spurgte
om det er realistisk, at Selskabet også havde arrangementer i provinsen. Spørgsmålet affødte en
drøftelse af muligheden men mundede ud i, at Morten Dyssel nævnte, at evt. ville indvalget af et
jysk medlem i bestyrelsen fremover kunne iværksætte et sådant initiativ, mens bestyrelsesmedlem
Niels Bille Hansen tilføjede, at tidligere forsøg på at indlede et samarbejde med højskoler rundt
omkring i landet var mislykket.

Derefter behandledes punkt 5 på dagsordenen:
5. Valg til bestyrelsen
Morten Dyssel indledte med at beklage, at bestyrelsesmedlem Niels Bille Hansen for måneder siden
havde oplyst, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen grundet svindende kræfter. Han holdt
derefter en lille tale, hvor han dels fortalte, hvordan og hvornår bekendtskabet med Niels Bille
Hansen var blevet indledt, dels takkede ham for den seriøse inspiration han havde tilført bestyrelsen
i de forløbne fire år.
Morten Dyssel bekendtgjorde derpå, at han også selv træder ud af bestyrelsen – en beslutning, han
for nylig tog grundet krævende opgaver i sit arbejdsliv. Bestyrelsesmedlem Rasmus Navntoft
takkede ham varmt for hans formidable indsats som formand for Selskabet siden dets oprettelse i
2012.
Morten Dyssel fortalte nu, at bestyrelsen havde indstillet Henrik Fibiger-Henriksen og Julie Valvik
til at udfylde pladsen efter de to udtrådte medlemmer, hvorefter han kort introducerede dem og
derefter gav dem ordet. Henrik Fibiger-Henriksen indledte med en beklagelse over, at to så
fortrinlige medlemmer forlod bestyrelsen, hvilket blev bifaldet af Julie Valvik.
Selve valget foregik smertefrit under ledelse af dirigenten, fordi de resterende fem
bestyrelsesmedlemmer alle var villige til genvalg og ingen tilstedeværende medlemmer af Selskabet
meldte sig som kandidater.
Dirigenten takkede på den nykonstituerede bestyrelses vegne for valget og meddelte derefter, at
bestyrelsen nu ville fortsætte arbejdet med Rasmus Navntoft som formand, men at der endnu ikke er
udpeget en 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.
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Så var tiden inde til at behandle punkt 7 på dagsordenen:
7. Eventuelt
blev indledt med opfordring til salen om at fremkomme med yderligere spørgsmål eller
kommentarer.
Et medlem fremkom da med oplysningen om, at han var vidende om, at professor emeritus Søren
Schou (Roskilde Universitet) gerne ville holde et foredrag om Trolddomsbjerget.

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

Allerød 10.feb.2016
Marie-Louise Hammer

PS Umiddelbart efter generalforsamlingen bød Selskabet på et glas vin i anledning af
Selskabets 4 års fødselsdag 4. februar 2016.
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