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Det Danske Thomas Mann Selskab 
 

Generalforsamling torsdag 27. maj 2021 (kl. 18.30 - 19.05) i Garnisons Kirkes menighedshus. 
 

(Til stede var foruden bestyrelsen - med undtagelse af Julie Valvik og Jens-Christian Bernhardt - 35 medlemmer) 

  

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 18.30 ved at Selskabets formand Morten Dyssel bød 

velkommen og straks derefter gik over til punkt 1 på dagsordenen: 

 

1. Valg af hhv. dirigent og 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 blevet annonceret på Selskabets hjemmeside 

29. april 2021 og derefter lovligt indkaldt pr. e-mail af 8. maj 2021 og dermed beslutningsdygtig, 

overdrog dirigenten punkt 2 på dagsordenen til Selskabets formand: 

 

2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden 

 

Morten Dyssel aflagde derefter sin årsberetning som indledtes med oplysning om, at bestyrelsen 

efter generalforsamlingen 6. februar 2020 havde afholdt 2 bestyrelsesmøder samt kommunikeret 

livligt via e-mails og telefon.  

 

Endvidere rummede formandens årsberetning foruden opremsning af afholdte aktiviteter i 2020 en 

oversigt over planlagte aktiviteter i 2021 – (findes også på Selskabets hjemmeside). 

 

Bestyrelsesmedlem Anders Thyrring Andersen informerede i relation til de planlagte aktiviteter 

ganske kort nærmere om Søren R. Fauths foredrag 15. juni 2021 i Aarhus.  

 

Derefter rettede formanden en varm tak til personalet ved såvel Garnisonskirken som Trinitatis 

Kirke for forbilledlig hjælp ved afviklingen af Selskabets arrangementer og nævnte tillige, at 

referater af afholdte generalforsamlinger findes under Arkiv på Selskabets hjemmeside. 

 

Formanden afsluttede sin årsberetning med en dybfølt tak til næstformanden Jens-Christian 

Bernhardt, der døde 3. maj 2021 efter flere års sygdom. Jens-Christian Bernhardt havde været 

medlem af Selskabet siden 2012 og blev indvalgt i bestyrelsen fra februar 2019 og fungerede 

derefter med stor venlighed som en sjældent inspirerende og engageret næstformand til sin død. 

 

 



 2 

 

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer: 

  

3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 

 

Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2020), som var blevet uddelt 

før generalforsamlingen. Dirigenten forespurgte derefter om regnskabet var godkendt af Selskabets 

revisor Bjarke Rasmussen, hvilket sidstnævnte bekræftede. 

 

 

Herefter overdrog dirigenten punkt 4 på dagsordenen til Selskabets formand: 

 

4. Fastsættelse af medlemskontingent 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen i 2020 ved afstemning havde vedtaget, at 

det årlige kontingent, der ifølge vedtægternes § 2 er forfaldent til betaling 1. september, for den 

kommende sæsons vedkommende blev gjort ens for alle medlemmer og dermed ændret til kr. 150 

pr. person, og forespurgte om nogen ønskede dette ændret. Ingen fremsatte et sådant ønske og 

kontingentet blev derfor fastholdt på kr. 150 pr. person også for den nye sæson. 

 

På forespørgsel fra et medlem i salen oplyste kassereren, at Selskabet p.t. har 142 betalende 

medlemmer. 

 

 

Tiden var nu inde til drøftelse af punkt 5 på dagsordenen: 

 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

 

Eventuelle idéer og forslag til overvejelse blev udskudt til punkt 7. 

  

 

Derefter behandledes punkt 6 på dagsordenen: 

 

6. Valg til bestyrelsen – genvalg kan finde sted 

 

Dirigenten oplyste, at med undtagelse af næstformanden, afdøde Jens-Christian Bernhardt, var 

samtlige bestyrelsesmedlemmer villige til at modtage genvalg. Til erstatning for Jens-Christian 

Bernhardt havde Helle Ørding – på opfordring af bestyrelsen – meddelt sit kandidatur. 

 

Dirigenten bad Helle Ørding om at præsentere sig, hvilket hun gjorde med en uddybning af sin 

motivation for seriøst at medvirke i bestyrelsens arbejde fremover.  

  

Dirigenten udbad sig derefter tilkendegivelser fra tilstedeværende medlemmer i salen, der ønskede 

at lade sig opstille, men ingen gav sig til kende. 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. 
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Herefter fulgte punkt 7 på dagsordenen: 

 

7. 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 8 på dagsordenen: 

 

8. Eventuelt 

 

blev indledt med dirigentens opfordring til salen om at fremkomme med yderligere spørgsmål eller 

kommentarer samt idéer og forslag. 

 

Bestyrelsen blev derefter af salen opfordret til at fejre Selskabets 10 års jubilæum 4. februar 2022 

på festlig vis, hvilket blev taget ad notam. 

 

Formanden nævnte afslutningsvis, at Niels Barfoed ved tidligere generalforsamlinger et par gange 

har fremsat ønske om, at Selskabet ville vise Thomas Mann relevante film. Opfordringen har ført 

til, at formanden nu har indkøbt en del film men mangler at få afklaring af gældende regler for at 

kunne fremvise dem. Endvidere tilføjede han, at ingen af de indkøbte film er tekstet på dansk. 

 

 

Klokken nærmede sig nu 19.05 og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til de 

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

 

 
Allerød 28.maj 2021 

 

Marie-Louise Hammer 
 
 

 

PS  Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Henrik Stampe Lund et foredrag om 

 

Ulykke og latter i Thomas Manns Doktor Faustus – et detailstudie i Rüdiger Schildknapps biografi 

 

 med efterfølgende diskussion. 

 

På grund af corona-pandemien bød Selskabet ikke som vanligt på et glas vin i anledning af 

Selskabets 9 års fødselsdag 4. februar 2021. 

 


