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Referat af generalforsamlingen i Grundlovsforeningen Dansk Kultur d. 27. april
2019

Referatet er i alt vsesentligt et beslutningsreferat, hvorfor det bar Iseses i sammenhsng med den

tidligere udsendte dagsorden.

Da generalforsamlingen vedtog asndrmger i foreningens vedtsegter, fremsendes de nye vedtsgter
sammen med dette referat.

Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med et offentligt m0de, hvor historikeren og sam-
fundsdebatt0ren Morten Uhrskov tildeltes arets kultm-pris og holdt foredrag om "Identitetspoli-

tik og befolkningsudskiftning". Morten Uhi-skov paviste med t0rre tal, hvordan europserne i

lande som Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark ville komme i mindretal i deres lande, fordi

masngden af indvandrerne fra Mellem0sten og Afrika for0gedes som f0lge afsavel familiesam-

menf0ringer som h0Jere fertilitet. Udskiftningen af befolkningeme vil vasre en demografisk

kendsgerning inden udgangen afdette arhundrede. I Sverige vil det ske langt tidligere. Europa
vil dermed for tid og evighed vasre forvandlet. EU fremmer indvandringen, fordi den medf0rer

en opl0sning afnationalf0lelser og letter etableringen afen f0deral, europ^isk stat a la USA.

Derpa afholdtes den egentlige generalforsamling, som 20 stemmeberettigede medlemmer deltog

1) Advokat Kim Hansen blev valgt til dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtaegterne og dermed beslutningsdygtig.

S0ren Lind Jensen blev valgt til referent.

Tove Due og Elisabeth Slot-Henriksen valgtes til stemmetasllere.
Der var 20 stemmeberettede medlemmer til stede.

2) Foreningens formand, Axel Artke, aflagde arsberetning. Han sluttede beretningen med at

nasvne, at foreningen havde modtaget en del ans0gninger om bidrag til forskellige formal,
som la uden for foreningens formal. Det fik Per Krogager til at klage h0Jlydt over, at hans an-

S0gning om midler til bevarelse af Sort Dansk Malkerace var blevet afvist. Han mente, at

denne kvsegrace var en del af den kulturarv, som foreningen skal forsvare. Forsamlingen gav
ham dog ikke medhold i dette synspunkt. Forsamlingen bad bestyrelsen s0i-ge for, at det af in-
vitationen til Folkefest for Frihed i 2019 fremgar, at Grundlovsforeningen Dansk Kultur st0t-

ter festen 0konomisk. Med denne henstilling blev arsberetningen taget til efterretning.

3) Arsregnskabet blev forelagt afformanden, da kassereren, Torben Caroc, havde foriadt besty-

relsen i februar. Driftsresultatet viste et minus pa 156.920 kr. Egenkapitalen ved udgangen af
2018 var 737.000 la. Der blev stillet sp0rgsmal vedr. udgifterne til generalforsamling, besty-

relse, administration og tryksager. Flere fandt udgifterne for h0Je i betragtning af foreningens

st0iTelse. Forsamlingen henstillede til bestyrelsen at indhente konkurrerende tilbud ved frem-

tidige bogudgivelser og i det hele taget nedbringe udgifterne. Herefter godkendtes arsregn-

skabet og revisorberetningen.



4) Vedr. behandlingen af indkomne forslag blev det vedtaget at foretage alle afstemninger ved

handsopraskning. Dette tiltradtes af 16 af de tilstedevaerende, mens 4 undlod at stemme.

- Bestyrelsens resolutionsforslag blev vedtaget med 16 stemmer for, mens 4 undlod at stem-

me. Resolutionen sendes til landets aviser.

- Bestyrelsens andet forslag angik foreningens oplosning. Flere afde tilstedevsrende mente,
at man i stedet for en opl0sning skulle fokusere pa at fa flere medlemmer. Andre var indstillet

pa en opl0sning, herunder formanden som understregede, at det pa nuvasrende tidspunkt na-
turligvis ikke kunne siges, hvad resultatet afen opl0sning iht. § 13 ville resultere i. En sam-

menlsegning med Den Danske Forening var blot en afflere muligheder. Der fulgte en Isngere
debat, som sluttede med, at kun 8 stemte for foreningens opl0sning. Dermed var forslaget for-
kastet.

- Bestyrelsens forslag vedr. vedtasgternes § 2, stk. 3 blev vedtaget med det totredjedels flertal,
der krseves til vedtasgtsaendringer. Ordet "udfordringen" erstattes dermed af ordet "truslen".

- Bestyrelsens forslag vedr. § 2, stk. 4 blev vedtaget med det krasvede totredjedels flertal.

- Bestyrelsens forslag vedr. § 2, stk. 6 blev vedtaget med det krasvede totredjedels flertal.

- Peter Krogstens forslag om nedsasttelse afen arbejdsgruppe blev vedtaget. Sidste afsnit i

hans forslag udgik dog.

En gruppe pa 11 medlemmer havde stillet en raskke forslag om vedtasgtsasndringer.

- Det f0i-ste af gruppens forslag angik generalforsamlingernes geografiske afholdelse. Kun 11
stemte for. Derved forkastedes forslaget, da det krasvede totredjedels flertal ikke var opnaet.

- Gruppens andet forslag angik fremsendelse af arsregnskab mv. Kun 7 stemte for. Forslaget

blev denned forkastet.

- Gruppens tredje forslag angik foreningens budget. Kun 5 stemte for. Forslaget blev dermed

ogsa forkastet.

- Gruppens fjerde forslag angik afholdelse af ekstraordinasre generalforsamlinger. Formanden
stillede som asndringsforslag hertil, at § 8, stk. 1 sndres fra den nuvserende bestemmelse om,
at 50 medlemmer kan krasve en ekstraordinaer generalforsamling indkaldt, til at 25 % afmed-

lemmerne skal kunne det. Dette asndringsforslag blev vedtaget med det krasvede totredjedels

flertal.

11-persongruppens forslag efterfulgtes afen ophedet debat om brugen afforeningens med-

lemskartotek. Baggrunden var, at Elisabeth Slot-Hem-iksen, der ingen retmasssig adgang har
til kartoteket, op til generalforsamlingen havde kontaktet en rsekke medlemmer pa grundlag af

deres data i kartoteket. De pagasldende medlemmer havde over for formanden udtrykt undren

over, hvorfra hun havde deres navne, telefonnumre og mailadresser. Denne misbrug kunne

lain skyldes, at kartoteket var blevet Iseldcet til hende. Sadanne handlinger svaekker ikke blot

medlemmernes tillid til foreningen, men strider ogsa mod EU's persondataforordning. Det

sidstnasvnte kan medf0re straf og vsre ansvarspadragende.

- Elisabeth Slot-Henriksen havde stillet forslag om suppleanternes deltagelse i bestyrelses-

m0derne, men trak sit forslag tilbage.



- Elisabeth Slot-Henriksen havde stillet forslag om at se bestyrelsens forretningsorden. Hun

trak sit forslag tilbage, da hun blev gjort opmsrksom pa, at der ikke fandtes no gen forret-

ningsorden.

- Torben Caroc havde stillet forslag om en post-ring, men trak sit forslag tilbage.

- Per Krogager havde stillet forslag om at fa en kasse boger, men dem havde han allerede faet.

5) I lyset af nedsasttelsen af den ovenfor omtalte arbejdsgruppe udgik punlctet "Forelsggelse af
foreningens hovedaktiviteter i det kommende ar". Budgettet for 2019 blev vedtaget med for-

behold for de konklusioner, som arbejdsgruppen matte na frem til.

6) Bestyrelsens forslag om uaendrede kontingentsatser blev vedtaget.

7) Vedr. valg afformand: Axel Artke er valgt for 2 ar og var ikke pa valg i ar.

8) Der var for en gangs skyld kampvalg til bestyrelses- og suppleantposterne. Blandt f0lgende 7

kandidater skulle der vaslges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Elisabeth Slot-

Henrik-sen, Jens Hald, Per Krogager, Peter Krogsten, S0ren Lind Jensen, Thomas Andreasen

og Torben Krarup.

S0ren Lind Jensen, Thomas Andreasen og Torben Krarup blev valgt. Foruden dem omfatter

den nye bestyrelse Hans Chi'istophersen og Linda Gade, som iklce var pa valg.

Til bestyrelsessuppleanter valgtes (1) Peter Krogsten og (2) Jens Hald.

9) Hans Peter Rasmussen blev genvalgt til revisor. Per Krogager blev genvalgt til revisorsupple-

ant.

Efter konstituering ser bestyrelsen og revisionen saledes ud:

Formand: Axel Artke, Musholmvej 21, 4220 Kors0r
Tlf. 28569993, mail: formand@danskkultur.dk

Nasstformand: Hans Christophersen, Kong Georgs Vej 51,1. th., 2000 Fr.berg..
Mail: naestformand@danskkultur. dk

Kasserer: Thomas Andreasen, Elverdalen 2A, 4700 Naestved.
Tlf. 20206866, mail: kasserer@danskkultur.dk

Sekretser: Seren Lind Jensen, Langdammen 5, 8732 Hovedgaard.
Tlf. 20260817, mail: selu-etaer@danskkultur.dk

Bestyr.medlem: Linda Lykke Gade, Vserebrovej 6, 2., d0i- 3, 2880 Bagsv^rd.
Tlf. 32116740, mail: lmda(a),danskkultur.dk

Bestyr. medlem: Torben Krarup, Storkebanken 8, 4681 Herf0lge.
Mail: torben@danslckultur.dk

Webmaster: Hans Christophersen, Kong Georgs Vej 51, 1. th., 2000 Fr.berg..
Mail: webmaster(%danskkultur.dk



Distribution: Hans Christophersen, Kong Georgs Vej 51, 1. th., 2000 Fr.berg.

Mail: bogsalg@danskkultur.dk

Bestyr.suppleant: Peter Krogsten, Drosselvej 16, 6640 Lunderskov.
Tlf. 21655736, mail: peter@danskkultur.dk

Bestyr.suppleant: Jens Hald, 0ster0vej 19, 5800 Nyborg.

Tlf. 51241125, mail: jens@danskkultur.dk

Revisor: Hans Peter Rasmussen, Johan Skjoldborgsvej 4, 6400 S0nderborg.

Tlf. 20135148, mail: revisor@danskkultur.dk

Revisorsuppleant: Per Krogager, Herningvej 24, 6870 01god.
Tlf. 22170950, mail: per@danskkultur.dk

Kors0r, maj 2019

Axel Artke S0ren Lind Jensen ./ /---"^ Kim Hansen

Formand Referent Dirigent


