REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013
I ANTIKKENS VENNER
Den ordinære generalforsamling

fandt sted lørdag den 23. november 2013 kl. 15.00 på KUA.

Formand Jørgen Edl bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Lilli Edl blev valgt som dirigent.
Helmer Munch Andersen blev valgt som referent.
Lilli Edl konstaterede,

at generalforsamlingen

var blevet lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens-virksomhed i det forløbne år.
Jørgen Edl fremlagde bestyrelsens beretning:
"I beretningen

for 2013 vi! jeg gerne først fortælle om det arbejde, der er gjort i bestyrelsen på de indre

linjer.
Der er fortsat blevet arbejdet med biadet, så det fremstår indholdsmæssigt
har kunnet lade sig gøre, fordi Torben har fået flere kvalificerede
boganmeldelser.

bidragydere med faglige artikler og

Dette har medført, at flere forlag nu er begyndt at sende os bøger til anmeldelse, hvad vi

så gør med glæde, når indholdet

har relevans for vore medlemmer.

Det har betydet, at stof af tidsbegrænset
findes på hjemmesiden.
Hjemmesiden

på et fagligt højere niveau. Det

værdi - f.eks. referat af generalforsamlingen

Her finder I også ajourførte

og temadage - nu

links til museer og dermed disses særudstillinger.

rummer også links til en række foreninger og blade med formål eller indhold, der kan være af

interesse for os i Antikkens Venner.
Børge arbejder med at lave en indholdsfortegnelse

til de nyeste årgange af bladet. De der gemmer bladene,

vil kunne have glæde af at bruge denne til at finde gamle artikler. Afhængig af erfaringer med
indholdsfortegnelsen

og i hvilket omfang den bliver anvendt, vil vi overveje hvor langt vi vil gå tilbage.

Der henstår i den forbindelse
nettet - forfatternes

også nogle vurderinger

rettigheder

over artiklerne

af, om vi kan og må lægge artiklerne fra bladet ud på

skal jo respekteres.

Vi har nu været på face-book i et års tid, hvor vi løbende holder Jer opdaterede
foreningen.

med hvad der sker i

Vi har fået en del venner på facebook, som synes at hygge sig, som meningen er på de sociale

medier. Der fortælles om oplevelser eller rejser man har været på og meget mere.
Lena har også i år mindet de mediemmer,
på grundlag af antallet af tilmeldinger

vi har mailadresse på, om arrangementer,

der er lige for. Vi har

efter disse mails udsendelse en begrundet formodning

om, at denne

påmindelse har været en god ide.
Foreningen har fået en ny folder, som er designet af UHa og Børge. Den bliver delt ud relevante steder, men
som følge af prisen er vi lidt påholdende med den. Der ligger dog et lille oplag her, som I kan se, og i det

omfang I mener at kunne skaffe medlemmer,

må i også meget gerne tage nogle stykker med hjem til

uddeling. Og husk hvis I tager nogen med til et foredrag, så refunderes gæstebetalingen

til temadagen, hvis

man melder sig ind i Antikkens Venner.
Et nyt tiltag i 2013 var en studiekreds. Over to aftener i efteråret

2013 kunne deltagerne studere en tekst,

Sofokles' Ødipus, mere indgående end ved en almindelig temadag. Det kostedelSD kro for at deltage i
studiekredsen

der dækkede udgifterne til undervisningsmateriale

være maksimum. Vi var 8 medlemmer

etc. I en studiekreds vil 15 medlemmer

til stede og havde 2 meget fine aftener sammen med Clarisa (Clara

Bryld), der belyste skuespillet fra flere vinkler. Jeg kan kun anbefale jer at deltage, hvis vi kan udbyde en
studiekreds igen næste år.
Det med et julearrangement

var jo oprindeligt

det på vej til at blive endnu en god tradition

et forsøg, men så velbesøgt som det har været alle årene, er

i foreningen.

I år skal vi høre om engle og det er noget Ulla og

Torben ved noget om.
På rejsefronten

gør vi os overvejelser

falder inden for foreningens

om fremover at finde rejsemål, som på den ene side selvfølgelig

målsætning, men på den anden side må vi konstatere, at rejser med endog

seriøst indhold inden for den antikke verden, er blevet en del af rejseselskabernes

udbud, til priser som vi

ikke kan hamle op med.
Vi vil derfor finde rejsemål, som ikke er almindeligt
medlemmer

tilgængelige gennem rejseselskaberne

eller for os

på egen hånd.

Peter Ørsted har jo skrevet bogen om Gallien} en rigtig god bog for Antikvenner.

og vores tur næste år går -

som I jo allerede ved til Gallien. Ideen er, at vi besøger nogle af de steder som han fortæller

om, og vi

kommer på den måde til nogle steder i Tyskland og Frankrig, som man ikke - uden at være selvkørende kan komme let til.
Vi har haft nogle meget velbesøgte temadage i årets løb. Bestyrelsen takker for den opbakning, der har
været til disse arrangementer.

Og her er også det glædelige, at foredragsholderne

også er interesserede

i at

komme her i foreningen.
Endelig glæder jeg mig over det samarbejde som Helmer og Torben står for med Nathanaeis kirke, rigtig
mange af vore medlemmer
Jubilæumsbogen

kommer jo også til den årlige event der.

har vi stadig et mindre oplag af, så hvis der er nogen, der ikke har fået købt den, eller har

brug for flere eksemplarer, er det stadigt muligt ved henvendelse til Bent Robert at købe jubilæumsbøger.
Den kan jo også bruges som mandeigave, værtindegave

eller andre situationer,

hvor I for et begrænset

beløb kan glæde andre, og samtidig reklamere for foreningen.
Som det fremgår af bestyrelsens bestræbelser, vil disse mere og mere tage retning mod også at gøre brug
af internettet.

Det er en nem, hurtig og billig måde at kommunikere

Dog ligger det absolut ikke for, at erstatte vort blad af internettet.

på.
Tværtimod.

Medlemmer,

der ikke har meddelt deres mailadresse til foreningen

blandt meget andet, fører medlemskartoteket.

kan stadig gøre det til Bent Robert, der

Det vil l få glæde af både i form af reminders, men også hvis

vi skulle få mulighed for at lave noget ud over det programsatte.
Lena - der desværre har måttet melde afbud i dag - og jeg har valgt at trække os fra bestyrelsen, og jeg
takker Lena for sin indsats, der har været til glæde ikke alene i bestyrelsen, men også i kraft af hendes
udadvendte stil til gavn for Jer medlemmer

på rejser og ved temadage.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke hver og en i bestyrelsen for det arbejde der udføres, og den
støtte som I nødvendigvis har måttet bakke op med, for at jeg som formand har kunnet lede denne
forening."
Hermed overlader jeg beretningen

til generalforsam!ingen.

Formandens beretning blev godkendt.

3.

Fremlæggeise af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Bent Robert Hansen fremlagde regnskabet:
I modsætning

til forrige år var der et overskud på 15.450,38 kr., hvilket skyldes et overskud fra årets

rejse til Sicilien. (Deltagerne fra rejsen fik også penge tilbage.) Indtægterne
kontingentindbetaling,

som var lidt lavere end året før. Når udgifterne

kom ellers fra

til bladet var større end året

før, skyldes det, at der i år er blevet sendt tre blade ud til forske! fra året før, hvor der kun blev
udsendt to blade.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet findes også på foreningens

hjemmeside.

4. Fastsættelse af kontingent.
Det blev besluttet, at kontingentsatserne
Enkeltpersoner:

skulle forblive uændrede:

300 kr.

Husstand samt institutioner:
Seniorer (+65) og studerende:

400 Kr.
Enkeltpersoner:

200 kr. Par:250

5. Eventuelt indkomne forslag.
Ingen forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter (genvalg modtages).
Jørgen Edl ønskede ikke genvalg.
Helmer Munch Andersen, Bent Robert Hansen, Torben Svendrup og Ulla Raid blev genvalgt til
bestyrelsen. Børge Kjeldsen, som hidtil havde været suppleant, blev valgt ind i bestyrelsen.
Lena Nielsen Thorsen ønskede ikke genvalg som suppleant.
Som nye suppleanter

blev Steen Stegeager Hansen og Ulla Wicksell valgt.

7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Thyge Bro, genvalgt som revisor.
Lilli Edl blev genvalgt som revisor suppleant.

8. Eventuelt.
Ulla holdt en takketale for den afgående formand Jørgen Edl, Hun roste ham for et godt
samarbejde og spændende initiativer

så som spørgeskemaet.

Hun roste også Lena Nielsen Thorsen. som ikke kunne komme på grund af sygdom, for hendes
hjælpsomhed
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ANTIKKENS

VENNER

REGNSKAB FOR PERIODEN 1.09.2012 - 31.08.2013
RESULTATOPGØRELSE
2011/2012
Indtægter
Kontingenter
Arrangementer
Rejser
Bogsalg
I alt indtægter

31.030,00
979,00
157.910,00
0,00
189.919,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

32.325,00
1.119,00
0,00
1.581,00
35.025,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Udgifter
Bladet
Jubilæumsbog
Porto
Kuvertering
Bestyrelsen
Arrangementer
Rejser
Gebyrer
I alt udgifter

20.436,64
0,00
6.427,50
781,19
94,00
3.490,12
142.939,17
300,00
174.468,62

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

12.659,75
11.787,50
5.883,50
513,75
1.293,80
5.090,47

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.}

kr.
kr.

kr.

0,00 kr.
300,00 kr.
37.528,77 kr.

15.450,38 kr.

:-2.503,77 kr.

54.208,01 kr.

39,389,13 kr.
74,00 kr.
39.463,13 kr.

Arets resultat

kro

BALANCE
Aktiver
Danske Bank
Kassebeholdning
Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital primo
Overført over/underskud
Passiver i alt

705,50 kr.
54.913,51 kr.

39.463,13 kr.
15.450,38 kr.

54.913,51 kr.

Regnskabet er revideret, bilagene fundet i orden
og beholdningen tilstede.

2013

41.966,90 kr.
-2.503,77 kr.
39.463,13· kr.

