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Det Danske Thomas Mann Selskab 
 

Generalforsamling tirsdag 6. februar 2018 (kl. 18-18.45) i Garnisons Kirkes menighedshus. 
 

(Til stede var foruden bestyrelsen 35 medlemmer.) 

 

  

Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 18 ved at Selskabets formand 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 medlem af Selskabet 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 20. januar 2018 og 

dermed beslutningsdygtig, overdrog dirigenten punkt 2 på dagsordenen til Selskabets formand: 

 

2. Aflæggelse af formandens årsberetning 

 

Morten Dyssel aflagde derefter sin årsberetning som indledtes med en omtale af bestyrelsens 

sammensætning (herunder konstituering) efter generalforsamlingen 22. februar 2017 og de 

efterfølgende bestyrelsesmøder (i alt 5).  

 

Endvidere oplyste formanden, at Selskabet nu har 193 medlemmer. 

 

Resten af formandens årsberetning rummede foruden opremsning af afholdte aktiviteter i 2017 en 

oversigt over planlagte aktiviteter i 2018. 

 

 

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer: 

  

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2017) udsendt pr. mail af 20. 

januar 2018. Dirigenten forespurgte derefter om regnskabet var godkendt af Selskabets revisor 

Bjarke Rasmussen, hvilket sidstnævnte bekræftede. 

 

Vedrørende årsregnskabet dukkede følgende spørgsmål op fra salen: Påtænkte bestyrelsen en 

forhøjelse af kontingentet? Endvidere ønskedes forfaldsdatoen præciseret. Såvel spørgsmål som 

ønske blev besvaret og uddybet i fællesskab af formanden og kassereren og kan resumeres således: 

Bestyrelsen finder ikke en forhøjelse nødvendig for nuværende og forfaldsdatoen er (lidt upraktisk) 

1. september. 

 

Revisoren tilføjede afsluttende, at med den gode økonomi er en forhøjelse af kontingentet ikke 

aktuel. 
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Tiden var nu inde til drøftelse af punkt 4 på dagsordenen: 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet skriftlige forslag til formanden, og at der derved 

ikke kunne træffes bindende beslutninger under dette punkt. 

 

Idéer og forslag til overvejelse blev derfor udskudt til punkt 7. 

  

 

Derefter behandledes punkt 5 på dagsordenen: 

 

5. Valg til bestyrelsen – genvalg kan finde sted 

 

Dirigenten oplyste, at samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede, og udbad sig derefter 

tilkendegivelser fra tilstedeværende medlemmer i salen, der ønskede at lade sig opstille, men ingen 

gav sig tilkende. Selve valghandlingen foregik ved håndsoprækning. Tilslutningen til genvalg af de 

7 opstillede bestyrelsesmedlemmer var så overvældende, at en optælling ikke var nødvendig. 

 

Valget foregik således smertefrit og dirigenten konstaterede, at bestyrelsen var genvalgt med 

akklamation. 

 

 

Derefter fulgte punkt 6 på dagsordenen: 

 

6. Valg af revisor – genvalg kan finde sted 

 

foregik ligeledes smertefrit, idet Bjarke Rasmussen tilbød fortsat at varetage hvervet og ingen andre 

meldte sig som kandidat. 

 

 

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 samt idéer og forslag. 

 

Her fremkom især spørgsmål om Münchenekskursionen (5.-9. november 2018). Flemming Zimling 

oplyste, at tilmeldingen allerede var lukket, idet i alt 30 havde tilmeldt sig og 1 var på venteliste. 

Endvidere oplyste han kort om de aktiviteter man påtænkte at gennemføre under ekskursionen. 

 

Desuden fremkom et forslag om et samarbejde med Cinemateket om Thomas Mann relevante film 

etc., hvorefter Morten Dyssel oplyste om en Copenhagen.dox film om Trolddomsbjerget med ham 

som indleder. 
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Næstformanden Jørgen Christensen gjorde opmærksom på nytten af lydbøger og Morten Dyssel 

henviste i den forbindelse til sine uploadede litteraturlister på hjemmesiden. 

 

Også et spørgsmål om fremtidige aktiviteter i provinsen fremkom og blev besvaret med, at 

bestyrelsen var bekendt med, at der i Aarhus var stor interesse for Thomas Mann. 

 

 

Klokken nærmede sig nu 18.45 og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til de 

tilstedeværende for en generalforsamling afholdt i sædvanlig god ro og orden. 

 

 
Allerød 14.feb.2018 

 

Marie-Louise Hammer 
 
 

 

PS  Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad et oplæg 

om deres oversættelse af Tilmann Lahmes biografi Familien Mann (Gyldendal, 2017) med 

efterfølgende diskussion og derefter bød Selskabet på et glas vin i anledning af 

 Selskabets 6 års fødselsdag 4. februar 2018. 


