Det Danske Thomas Mann Selskab
Generalforsamling torsdag 7. februar 2019 (kl. 18-18.35) i Garnisons Kirkes menighedshus.
(Til stede var foruden bestyrelsen 42 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. e-mail af 15. januar 2019
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 oplysning om, at bestyrelsen
efter generalforsamlingen 6. februar 2018 havde afholdt 2 bestyrelsesmøder samt kommunikeret
livligt via e-mails og telefon.
Endvidere oplyste formanden, at Selskabet nu har 152 betalende medlemmer og at Selskabet vil
fremsende venlige rykkere til de resterende medlemmer.
Resten af formandens årsberetning rummede foruden opremsning af afholdte aktiviteter i 2018,
herunder den vellykkede München-ekskursion 5.-9. november 2018, en oversigt over planlagte
aktiviteter i 2019 (se også Nyhedsbrev #4 publiceret pr. e-mail 15. januar 2019).

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer:
3. Fremlæggelse af årsregnskab
Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2018) udsendt pr. e-mail af
15. januar 2019. Dirigenten forespurgte derefter om regnskabet var godkendt af Selskabets revisor
Bjarke Rasmussen, hvilket sidstnævnte bekræftede.
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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 med undtagelse af næstformanden Jørgen Christensen var samtlige
bestyrelsesmedlemmer villige til at modtage genvalg. Til erstatning for Jørgen Christensen havde
medlem af Selskabet Jens-Christian Bernhardt - på opfordring af bestyrelsen - meddelt sit
kandidatur.
Dirigenten bad Jens-Christian Bernhardt om at præsentere sig, hvilket han gjorde med en uddybning
af sin motivation for seriøst at medvirke i bestyrelsens arbejde fremover. Umiddelbart efter udbad
Jørgen Christensen sig ordet og begrundede sit ønske om at trække sig tilbage med, at han derved
gav plads til fornyelse.
Dirigenten udbad sig derefter tilkendegivelser fra tilstedeværende medlemmer i salen, der ønskede
at lade sig opstille, men ingen gav sig tilkende. I stedet genlød salen af et varmt bifald til de 7
opstillede. - Valget foregik således lydefrit og dirigenten konstaterede, at den nye bestyrelse var
valgt med akklamation.
Dirigenten afsluttede valget med at takke Jørgen Christensen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet.

Derefter fulgte punkt 6 på dagsordenen:
6. Valg af revisor – genvalg kan finde sted
foregik ligeledes lydefrit, 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.
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Niels Barfoed genfremsatte sit ønske fra sidste års generalforsamling om, at Selskabet ville vise
Thomas Mann relevante film. Morten Dyssel lovede, at bestyrelsen seriøst ville overveje, hvordan
det i praksis lader sig gøre.
Og et andet medlem fremsatte ønsket om at invitere Dirk Heißerer til at holde foredrag i Selskabet.
Jørgen Christensen udbad sig derefter atter ordet og fremkom med en dybtfølt ros til Morten Dyssel
for hans store indsats for at udbrede kendskabet til Thomas Mann. Morten Dyssel takkede rørt for
rosen og tilføjede en tak til Jørgen Christensen for hans indsats som næstformand i bestyrelsen i de
2 sidste år.

Klokken nærmede sig nu 18.35 og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til de
tilstedeværende for en generalforsamling afholdt i sædvanlig god ro og orden.
Allerød 10.feb.2019
Marie-Louise Hammer

PS Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Per Øhrgaard et foredrag (for 80 tilhørere) om
Thomas Manns tale Tyskland og tyskerne holdt på engelsk 29. maj 1945 i Library of Congress,
Washington DC, med efterfølgende diskussion og derefter bød
Selskabet på et glas vin i anledning af Selskabets 7 års fødselsdag 4. februar 2019.
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