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LøRDAG DEN 19. NOVEMBER 2015 KL. 14.00
Generalforsamlingen fandt sted på Københavns Universitet Søndre Campus (tidligere KUA).

DAGSORDEN:

L.

Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
6. Eventuelt flere indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
REFERAT AF MØDET:
Ad 1:
Lilli Edl blev valgt som dirigent.

Helmer Munch Andersen blev valgt som referent.
Lilli Edl konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig.
Lilli Edl og Mette Mouritsen blev udpeget som tællere, som skulle tælle stemmerne op i forbindelse med de
senere afstemninger om vedtægtsændringer (punkt 5)

Ad 2:
Ulla Rald aflagde beretning:

"Velkommen til alle

-

dejligt at se så mange.

Uden medlemmer ingen forening.

-

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i-det forløbne år, fra sidste generalforsamling

i

november 2015.
Det har været et begivenhedsrigt år.
Først fik alle medlemmer sammen med et eksemplar af bladet en "julegave" i form af en meget fin

udgivelse, som var en oversættelse af Vergils skrift Georgica lV, foretaget af Karen Glente. Hun har selv

bekostet trykningen af skriftet og har doneret et eksemplar af det til alle Antikkens Venners medlemmer.
For at ikke at belaste foreningens Økonomi har hun endvidere givet et tilskud til portoen til udsendelse af
bladet og skriftet. En flot præstation med oversættelsen! Rigtigt mange tak til Karen Glente.

Jeg vil lige skitsere foreningens aktiviteter gennem

året fra december 2015 til november 2016.

Generelt har vi haft fin tilslutning til vores arrangementer. Det er rigtig dejligt at opleve. Nogle af vores
arrangementer er endda blevet til traditioner.
Julemøde i december 2015.
Først vores julearrangement i december måned, som nu er blevet en tradition. Efter "Hellig tre Konger"

i

2OL2,"Julens Engle" i2013, og"Jomfru Maria" i2OL4 havdevitemaet"Nytårognytårsfeste/'på

programmet, set med både antikkens og middelalderens øjne. Det blev en fin aften med foredrag og lidt
godt at spise bagefter - hvilket hører med til traditionen.

februar havde vi et specialarrangement med omvisning i Erichsens Palæ ved Kongens Nytorv.
Den smukke klassicistiske bygning, bygget af kongelig hofbygmester C. F. Harsdorf kort før 1800 er nu er
Danske Banks hovedsæde. Vi fik af Peter Clemensen en grundig omvisning med historiske og humoristiske
beretninger undervejs. Og bagefter blev vi beværtet med lækre sandwich og drikkevarer.

I

I marts havde vi temadag om "Ytringsfrihed"
Her måtte en af foredragsholderne, Kim Faurschou fra Grundtvigs HØjskole desværre melde afbud pga.
sygdom. Han skulle tale om Foucault. Men Steen Stegeager, fra bestyrelsen, trådte til og læste op af sin

artikel om Foucault. Hele artiklen fik vi så i oktobernummeret af bladet.

april havde vi en temadag om handel
Lige fra Cypern over etruskerne til Danmark og Romerriget. Fin dag med god snak og spørgsmå|.
!

Glyptotekets udstilling " Crustumerium"
Crustumerium er en by ca. 15 km fra Rom, og det var en rigtig spændende udstilling med nye gravfund.
Helmer stod for denne gode omvisning. Bagefter var der mulighed for fælles spisning på Riz Raz.
Arrangementet måtte dubleres, og vi tænker også fremover at lave omvisninger i aktuelle udstillinger.
I august var der omvisning i

I september havde vi vores nye etruskertur. Etruskertur nr. 2

Vi havde kaldt den både en "ny og spændende tur''og en "anderledes etruskertuf, og den blev begge dele.
Vi kom rundt til mange nye steder, også steder der var nye for Annette Rathje og mig selv - og chaufføren.

for at se etruskergrave. Alle klarede strabadserne uden at kny. Annette
havde som før trukket på sine gode forbindelser, så vi fik omvisning i de nyeste udgravninger i Pyrgi, mens
de gravede, og kom endda ind, gratis, på Varicanmuseet og fik omvisning af selveste museumsinspektøren
for den etruskiske samling, og fik indblik i hans den nyeste forskning.
Rigtig mange tak til Annette Rathje for at dele ud af sin store viden om hvert et emne.
Og vi klatrede ned, og op igen,

oktober havde vi en temaeftermiddag med Romersk litteratur
Meget fin dag med 3 foredragsholdere, der alle kunne have brugt mere tid - og vi ville gerne have hørt
mere. Vi fik et overblik over romersk litteratur og to indgående indblik i Horats og Vergil.
I

Rigtig mange tak

til

a!!e foredragsholderne.

Til sidst kan jeg nu afsløre en fantastisk nyhed: Antikkens Venner har arvet

-

en pæn pose penge.

Det er vores tidligere kasserer Karl Åge Nielsen og hans hustru Gerda Nielsen der havde indsat Antikkens

Venner i deres testamente. Da de ikke havde nogle livsarvinger var vi betænkt med 10% af deres arv. Boet
er nu gjort op, oB vi har arvet 558.983 kr. En stor tak for det.
Og så er det endda lykkedes os at blive fritaget for boafgift

-

på grundlag af vores formålsparagraf.

er spørgsmålet hvordan vi forvalter denne arv. Vi har indsat en ny § 7 i forslaget til vedtægtsændringer,
hvor der står at foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut og kan investeres i værdipapirer. (Vi
kunne ellers godt have tænkt os en lille lejlighed i Athen).

Så

Bestyrelsen har foreløbig to konkrete forslag, som vi beder om tilladelse til at arbejde videre med.
1) bruge nogle af pengene på at give bladet et flottere udseende, med farvebilleder eller farveomslag.
2) oprette et eller

to rejselegater å ca. 10.000 kr. til unge studerende der gerne vil til Grækenland eller

Italien. Derved får vi også udbredt kendskabet og interessen for Antikkens Venner blandt de unge.
Hvis I godkender beretningen arbejder vi videre med disse forslag.

Tilallersidst:
Sidst men ikke mindst viljeg takke medlemmerne af bes§relsen for deres store arbejde med at planlægge
og afholde temadagene og arrangementerne. Det kræver både faglige kontakter og praktiske hænder.
Desuden viljeg gerne takke alle der har bidraget til bladet med spændende artikler og gode anmeldelser,
og ikke mindst redaktøren, Torben, som gør en stor indsats med at skaffe indhold af høj faglig kvalitet, og
Bent Robert, der læser korrektur og sørger for at Bladet kommer ud

til medlemmerne.

-

Så vil jeg gerne

takke medlemmerne for jeres deltagelse i vores arrangementer. Og også dem der lægger

ting op på vores facebookside og deler billeder og rejsebeskrivelser med os andre.
Vi kan selvfølgelig stadig godt bruge nogle flere medlemmer. I kan roligt tage en ven med til vores

temadage - alle er velkomne. Man kan få 3 foredrag for kun 50 kr.
Vi vil bestræbe os på at lave flere gode foredrag, temadage og rejser til antikken. Der kommer nogle rigtig
spændende temadag til foråret kan jeg godt love.
Til sidst vil jeg blot tilslutte mig Storm P der siger: "Man har ment, at oldtiden ikke vedkommer os, men
havde vi ikke haft den havde vi heller ikke haft nutiden"."

Beretningen blev godkendt.

Ad 3:
Bent Robert Hansen redegjorde for regnskabet, som også findes på denne hjemmeside.

det forløbne år har foreningen modtaget er arv efter Gerda Nielsen. Arven må investeres fornuftigt, og det
er en af grundene til, at der er forslag om ændringer af vedtægterne.
I

Karen Glente har været så venlig at forære alle foreningens medlemmer et eksemplar af hendes

oversættelse af Georgica lV af Virgil. Oversættelsen blev udsendt sammen med et blad. På grund af
oversættelsen kostede udsendelsen mere end normalt. For at dække differencen forærede Karen Glente
selv foreningen 3.000 kr. Vi takker for hendes store generøsitet.
Regnska bet blev godkendt.

Ad 4:
Det blev besluttet, at satserne for indbetaling af kontingent skulle forblive uændrede.

Ad 5:
Der blev vedtaget, at vedtægterne skulle ændres og efter nogen diskussion kom de til at se således ud:
§ 1 Foreningens navn er Antikkens Venner. Foreningen er hjemmehørende i København.
§ 2 Foreningens formål er at iværksætte, støtte og stimulere kulturelle aktiviteter vedrørende antikken og

forholdet mellem denne og Danmark med det sigte at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for
betydningen af de klassiske sprog og den antikke kultur i fortid og nutid.
§ 3 Som medlem kan optages enhver, som ønsker at tilslutte sig foreningens formå1.

-

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling
2 år ad gangen. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige årstal, de øvrige i lige årstal.

for

Desuden vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.
Der afholdes ikke en ordinær generalforsamling i 2017. Derfor vil der være en overgangsperiode, hvor 3 af

bestyrelsesmedlemmerne, som blev valgt ved generalforsamlingen i 2015 sidder i bestyrelsen indtil den
ordinære generalforsamling i 2019. De 2 andre bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanterne,
revisoren samt revisorsuppleanten vil sidde i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2018.
Genvalg kan finde sted.
§ 5 foreningens regnskabsår følger kalenderåret, første gang fra 2018. For regnskabsåret20L7 tillægges

regnskab for perioden 1. september 20LG

-

31. december 2016.

§ 7 Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Midlerne kan helt eller delvis investeres i

værdipapirer. Bestyrelsen bemyndiges til eventuelt at anvende en investeringsforening.
§ 8 Kontingent for medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Første gang i 2018.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne med angivelse af dagsorden. På anmodning kan regnskabet tilsendes medlemmerne pr. mail
8 dage før generalforsamlingen.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 % af
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af hvilke emner, der ønskes
behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter begæringens
modtagelse med afholdelse inden for 1 måned.
§ 11 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

.
.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

regnskab'l godkendese

:

.
.

:i:ffiTffi:*i;;:iJ:'"
Valg af medlemmer

til bestyrelsen og suppleanter.

ValB af L revisor samt 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.
§ 12 Forslag til vedtægtsændringer skal senest være i bestyrelsen i hænde den 1. februor. Andre forslag (jf.
§ 8)skalvære i bestyrelsen i hænde den 1. marts.

-

§ 13 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende

medlemmer med mindre andet følger af nærværende vedtægt.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst

LO

o/o

af de tilstedeværende

medlemmer forlanger det.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være skriftlig og undertegnet af medlemmet. Hvert

medlem kan kun medbringe 6n fuldmagt.
§ 14 Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand, en

næstformand, en sekretær og en kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det

fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, som godkendes på det efterfølgende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3

bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
§ 15 Foreningen tegnes udadtil af to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skalvære formanden eller
kassereren. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der
påhviler foreningen.
§ 15 Nærværende vedtægt af generalforsamlingen, hvis forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Det skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, hvis der er forslag til vedtægtsændringer
og samtidig bekendtgøres ændringerne på Antikkens Venners hjemmeside
§ 17 Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes på generalforsamlingen efter de regler, som gælder
for vedtægtsændringer, jf. § 16. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutninger om,
hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue. Denne kan dog kun anvendes til samme formå|, som

er angivet i foreningens formålsparagraf.

Ad 6:
lngen indkomne forslag.

Ad 7:
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Helmer Munch Andersen, Ulla Rald og Børge Kjeldsen indtil den
ordinære generalforsamling i 2019. Bent Robert Hansen og Torben Svendup indtil den ordinære
generalforsamling i 2018.

-

Begge suppleanter blev genvalgt: Steen Stegeager Hansen og Ulla Wicksell.

Ad 8:
Thyge Bro blev genvalgt som r'evisor.

Lilli Edl blev genvalgt som revisor suppleant,

Ad 9:
lntet.
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ANTIKKENS VENNER
REGNSKAB FOR PERIODEN 1.09.2015 . 31.08.2016
RESULTATOPGøRELSE
2014t2015

lndtægter
Kontingenter
Arrangementer
Rejser
Studiekreds
Gaver
Bogauktion

28.400,00 kr.
4.700,00 kr.
270.725,55 kr.

alt indtægter

kr.

299.975,00 kr.

20.221,32 kr.
8.1 18,00 kr.

20.056,29 kr.
6.166,00 kr.

618,75 kr.
633,45 kr.
5.744,00 kr.

766,50 kr.
3.553,20 kr.

I

800,00
564.961,67
1.010,00
870.597,22

30.150,00 kr.
1.025,00 kr.
268.800,00 kr.

o'oo *t'

kr.
kr.
kr.

:

Udgifter
Bladet (nr. 105-'107)
Porto
Kuvertering
Bestyrelsen
Arrangementer
Studiekreds
Gaver
Rejser
Gebyrer

0,00 kr.

717,O0 kr.
1.093,00 kr.
253.032,47 kr.

0,00 kr.

I alt udgifter

400,00 kr.
290.577,99 kr.

252.362,06 kr.
300,00 kr.
283.204,05 kr.

Arets resultat

580.019,23 kr.

t6.770,95 kr.

721.011,1 1 kr.

92.920,88 kr.
193,50 kr.

BALANCE
Aktiver
Danske Bank
Kassebeholdning

Aktiver ialt

166.50 kr.
721.177,61 kr.

93.1{4,38 kr.

Passiver
Egenkapital primo
Overført over/underskud
Rejse Etrurien 2
Skyldige omkostninger
Passiver i alt

93.114,38 kr.
580.019,23 kr.

74.343,43 kr.
16.770,95 kr.

46.780,00 kr.
1.264.00 kr.

2.000,00 kr.
93.{14,38 kr.

721.177,61kr.

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

København
t1

den 4f

2016
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Bent Robert Hansen
Kasserer

i«x"?ct'zL( ",#kM^*l*
Bestyrelsen

Torben

Svendrup

Børge Kjeldsen

