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I generalforsamlingen deltog bestyrelsen med undtagelse af Lone Petersen, Finn Thilsted og Dorte 

Just, der alle var bortrejst. 34 medlemmer var mødt. 

 

Thomas Glerup bød velkommen og foreslog Knud V. Johansen som ordstyrer. Forslaget blev 

vedtaget med akklamation. KV takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

indkaldt i god tid, da det var sket før jul.  

 

Formandens beretning 

 

Thomas Glerup aflagde en meget personlig beretning, hvor han fortalte om sin relation til Nepal 

gennem sin virksomhed, og at han havde ønsket, at flere ville være med til at skabe virksomheder i 

Nepal. Den nye hjemmeside, som han havde fået udviklet til selskabet, giver i denne sammenhæng 

interesserede en mulighed for at registrere sig med henblik på netværksdannelse. 

 

Desuden glædede formanden sig over det løft, bladet havde fået. Herunder glædede han sig over 

den skrivelyst, der findes blandt selskabets medlemmer rundt om i landet. 

 

Det var Thomas’ sidste formandsberetning, da han stopper som formand nu. Han introducerede 

Lars Gundersen, der har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen og overtage formandsposten. Thomas 

understregede, at han anser vores brede tilgang for væsentlig for den interesse, der er for selskabet. 

 

Da forsamlingen applauderede beretningen, og da der ikke var kommentarer fra deltagerne, anså 

ordstyreren den for godkendt.  

 

Regnskabet 

 

Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende medlemmer.  

 

Birgit Nielsen indledte med at konstatere, at kontingentindtægterne er steget p.gr.a. en mere intensiv 

inddrivelse af restancer. Vores restlager af Klavs Becker-Larsen DVD’en blev udsolgt ved det 

vellykkede medlemsarrangement med Klavs Becker-Larsen. Forskellen i annonceindtægter i 

forhold til sidste år dækker over, at der i 2011 er indtægter fra 3 numre af bladet. Stigende 

portosatser afspejler sig også i vores regnskab. 

 

Herudover oplyste kassereren, at vi har skiftet bank, så der ikke længere må indbetales til den gamle 

bankkonto, men til den der er nævnt i sidste nummer af bladet. I øvrigt tilbyder selskabet nu 

opkrævning af kontingent via PBS. 

 

Pt har selskabet 243 enkeltmedlemmer, 81 parmedlemskaber og 21 firmamedlemskaber. Hertil 

kommer 5 æresmedlemmer  

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisor og ingen andre spørgsmål iøvrigt fra de 

fremmødte medlemmer. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 

 



Ordstyreren udtalte en tak til kasserer og revisor for deres indsats i det forløbne år. 

 

Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag, og der var ej heller forslag fra salen. 

 

Fastsættelse af kontingentet for 2011/2012 

 

På trods af det gode resultat for medlemsindtægter foreslog formanden, at kontingentet ikke 

nedsættes, men fastholdes uændret på 170 kr. for enkeltmedlemmer, 220 kr. for par samt 420 kr. for 

firmamedlemsskaber. Herudover foreslog bestyrelsen, at studerende kan blive medlemmer for 100 

kr. Bestyrelsens forslag blev godkendt af forsamlingen. 

 

Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

Formanden meddelte, at Birgit Nielsen, Lone Petersen, Jørgen Rendsvig, Julie Damgaard og han 

selv var rede til endnu en periode. Bestyrelsen foreslår desuden nyvalg af Lars Gundersen og Ravi 

Chhetri. Dorte Just og Pia Torp genopstiller ikke 

 

Da der ikke meldte sig andre kandidater, konstaterede ordstyreren, at de alle var valgt til 

bestyrelsen. 

 

Som suppleanter foreslog bestyrelsen Finn Thilsted (medlem af bestyrelsen i den netop afsluttede 

periode), Merete Staack (valgt som suppleant sidste år og siden indtrådt i bestyrelsen) samt Kristina 

Djurhuus Christiansen (nyvalg). Tanja Legind Rendsvig genopstiller ikke 

 

Der var heller ikke her andre kandidater, og de var dermed valgt. 

 

 

Bestyrelsen ser efter konstitueringen ud som følger: 

 

 Lars Gundersen  Formand 

 Birgit Nielsen  Næstformand, kasserer 

 Jørgen Rendsvig  Sekretær og webansvarlig 

Thomas Glerup  

Julie Damgaard 

 Lone Petersen 

 Ravi Chhetri 

 

Finn Thilsted  Suppleant 

 Merete Staark  Suppleant 

 Kristine Djurhuus Christiansen Suppleant 

 

Valg af revisor og revisor og revisorsuppleant   
 

Ove Fritz Larsen og Liss Friager erklærede sig villige til genvalg som hhv. revisor og 

revisorsuppleant. Begge blev godkendt med akklamation af forsamlingen. 

 

Eventuelt 

 

Jørgen Rendsvig udtalte på bestyrelsens og selskabets vegne en stor tak til Thomas Glerup for hans 

engagement i Nepal-sagen og for hans arbejde som formand, der har været gennemført under 



vanskelige vilkår for ham p.gr.a. store udfordringer i hans virksomhed. Forsamlingen sluttede op 

om denne tak. 

 

Ordstyreren takkede derpå for god ro og orden under mødet og erklærede herefter 

generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

København, den x. april 2012 

 

 

 

__________________________   ________________________ 

            Thomas Glerup                                 Knud V. Johansen 

                Formand                  Ordstyrer 

 

 


