Dagsorden for Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling
lørdag d. 27. april 2019 kl. 14 i Kulturhusets cafe, Skolegade 1, Korsør
Iflg. vedtægternes § 7 er der følgende, faste punkter på dagsordenen:
1)

Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2)

Forelæggelse og godkendelse af formandens årsberetning.

3)

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og revisorberetningen.

4)

Behandling af indkomne forslag.

5)

Forelæggelse af foreningens hovedaktiviteter i det kommende år.

6)

Fastsættelse af kontingenter.

7)

Valg af formand for 2 år.

8)

Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter.

9)

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10)

Eventuelt.

-------------------------------------------------------------------------------------Ad 2) Forelæggelse og godkendelse af formandens årsberetning
2018 var et år med litterær produktion. Foruden udgivelsen af bogen ”Dansk kultur i korte træk” fik foreningen oversat og udgivet bogen: ”Race, evolution og adfærd”. Niels Jørgen Lindtner foretog oversættelsen fra engelsk. Vi takker ham for det store arbejde.
Desuden oversatte foreningens næstformand, Peter Krogsten, Marrakech-erklæringen til
dansk. Hvis han ikke havde gjort det, er det usikkert, om danskerne havde fået kendskab
til den, for regeringen ville ikke oversætte erklæringen til trods for dens store betydning
for Danmarks fremtid. Nu findes den på foreningens hjemmeside og er tilgængelig for
alle. Det var symptomatisk, at ingen ressortminister ville tage til Marrakech for at repræsentere Danmark, så statsministeren måtte selv gøre det.
Peter Krogsten publicerede også en artikel i Den Danske Forenings magasin, ”IndsigtUdsyn”, om NGO’ernes transport af tusindvis af migranter fra Afrika over Middelhavet
til Europa. Han følger fortsat nøje med i denne trafik.
Dansk Kultur bidrog til årets ”Folkefest for Frihed”, som Den Danske Forening arrangerede. Desuden donerede foreningen midler til ”Generation Identitær”, der er en patriotisk
bevægelse, som fredeligt agiterer på gaderne mod den muslimske invasion. Dansk Kultur
ydede også økonomisk støtte til Kirsten Sletbjergs dagbladsannoncer om de internationale aftaler, som regeringen tiltrådte uden offentlig debat, selv om de grænser til det grundlovsstridige.
Nævnes skal det også, at Dansk Kultur i 2018 gav kulturprisen til Finn Rudaizky, medlem
af Københavns Borgerrepræsentation, for hans afsløring af Københavns Kommunes forsøg på at skjule de grove forsømmelser, den gjorde sig skyldig i vedr. terroranslaget mod
den jødiske synagoge og Krudttønden. Det kostede som bekendt to danskere livet: Dan
Uzan og Finn Nørgaard.
I årets løb har vi afslået ansøgninger om økonomisk støtte fra en række foreninger og privatpersoner, fordi deres projekter faldt uden for foreningens formål.
Ved årsskiftet havde foreningen 112 medlemmer. På samme tidspunkt for et år siden var
medlemstallet 130.
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I kampen mod islamiseringen af Danmark må der desværre konstateres tilbagegang. Muslimerne tillades at holde bønnemøder på Rådhuspladsen i København og på Christiansborg Slotsplads. Præster og biskopper taler islams sag trods deres præsteløfte. Aviserne
og Danmarks Radio og TV2 fortier de mange, grove voldsforbrydelser, som indvandrerne
begår. Der gennemføres stort set ingen udvisninger. Regeringen tænder lagkagelys for
symbolske stramninger, men stopper ikke indvandringen fra Mellemøsten og Afrika.
Dansk Industri og Dansk Erhverv er komplet ligeglade med, at det koster danskerne 100
milliarder om året at forsørge den halve million muslimer, vi er blevet påført, så længe fabrikkerne, landbruget, gartnerierne og vognmændene kan lukrere af lavtlønnet, ukvalificeret arbejdskraft. Lindholm og nedrivningen af ellers udmærkede boliger i ghettoerne
vil øge denne udgift betragteligt.
Ad 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og revisorberetningen

Årsregnskab 2018
DRIFTSREGNSKAB

Udgifter

Indtægter
Kontingenter og gaver
Bogsalg
Indtægter i alt

Indtægter

24.731
70.630
95.361

Udgifter
Administration
Annoncer og reklamer
Bestyrelsesmøder
Bogsalg
Generalforsamling
Medlemsmøder
Repræsentation og gaver
Tryksager
Diverse udgifter
Udgifter i alt

6.427
3.437
10.388
12.913
7.929
600
41.386
168.958
243
252.281

Årsresultat

156.920

STATUSREGNSKAB
Aktiver
Danske Bank 31/12 2018

737.399

Passiver
Forudbetalt kontingent

200

Egenkapital
Egenkapital 1/1 2018
Årsresultat
Egenkapital 31/12 2018

156.920
736.399

Balance

894.319

894.119

894.319
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Revisorberetning

Ad 4) Behandling af indkomne forslag
A:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager følgende resolution:
”Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling har d. 27. april 2019 vedtaget følgende resolution
Foreningen ser med stor bekymring og afsky på det stigende antal indgreb mod helt fundamentale borgerrettigheder, og de gamle politiske partiers forsøg på at kvæle for dem
ubehagelig debat.
Vi er dybt bekymrede over pressens følgagtighed, og mener at udtryk som ”Borgernes
vagthund” nærmere peger på pressens rolle som politikernes værn mod borgerne, end
pressens rolle som borgernes værn mod politiske overgreb. Den nyligt vedtagne L95
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kræver, at borgere får objektivt ansvar og selv skal bevise, at ytringer ikke stammer fra
en fremmed efterretningstjeneste – i praksis Ruslands.
Vi har den dybeste foragt for pressens medvirken til politisk korrekthed, og til den massive skjulen af ubehagelige sandheder, herunder problemer forårsaget af forfejlet indvandring i årtier.
Det er en kilde til stor bekymring, at internationale aftaler – konventioner – misbruges og
bevidst misfortolkes, og at dybt skadelige aftaler som FN’s Marrakech-aftale og EU’s tilsvarende, forsøgtes lusket igennem uden offentlig debat, og at pressen var helt tavs om
dem. Ingen af aftalerne findes i en officiel oversættelse til dansk, da hverken regeringen,
EU eller FN mente det var nødvendigt.
Begge aftaler ligestiller økonomiske lykkeriddere med ægte flygtninge, begge aftaler taler direkte om meningscensur, og begge aftaler kriminaliserer kritik af den førte politik.
Ytringsfrihed, herunder ret til at kritisere såvel partier som enkeltpersoner, garanteres i
Grundloven da ytringsfrihed er af fundamental betydning for demokratiet. Begge aftaler
indeholder grundlovsstridige elementer, og bør alene derfor opsiges med øjeblikkelig
virkning.”

B:

Bestyrelsen foreslår, at foreningen opløses iht. vedtægternes § 13, der lyder som følger:
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 30 dage stemmer for.
Stk. 2: Ved foreningens opløsning overdrages dens likvidationsprovenu til en forening eller virksomhed, der er hjemmehørende i Danmark og har formål, som svarer til Dansk
Kulturs.
Stk. 3: Efter at have godkendt foreningens afsluttende og reviderede regnskab vælger
den sidste generalforsamling, jfr. stk. 1, den pågældende forening eller virksomhed
blandt bestyrelsens forslag herom.

Forslaget motiveres med, at det trods en stor indsats siden foreningens rekonstruktion i
2015 kun er opnået en tredjedel af det antal medlemmer, foreningen havde før den fjendtlige overtagelse i 2013, og at medlemstallet viser faldende tendens. Det beskedne medlemsunderlag svækker foreningens handlemuligheder, hvis der ikke fortsat skal tæres på
formuen. En overførsel af foreningens aktiver til en forening med tilsvarende formål (som
f.eks. Den Danske Forening eller lignende foreninger) kan derimod styrke gennemslagkraften for Grundlovsforeningens formål.
C:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 2, stk. 3 ændres fra ”At forsvare dansk levevis og
religionsudøvelse i udfordringen fra islam” til: ”At forsvare dansk levevis og religionsudøvelse i truslen fra islam”. Forslaget motiveres med, at islam udgør en regulær trussel og
ikke kun en udfordring, hvorfor foreningens indsats må skærpes tilsvarende.

D:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 2, stk. 4 ændres fra ”At fastholde Grundloven af
1953” til ”At fastholde Grundloven af 1953 og forsvare de deri givne frihedsrettigheder.”
Forslaget motiveres med, at stk. 6 (”At styrke ytringsfriheden og modarbejde censur”) er
indeholdt i ændringen af stk. 4, og derfor udgår.

E:

Til erstatning for den nuværende § 2, stk. 6 foreslår bestyrelsen følgende: ”At forsvare
dansk, national selvbestemmelse mod internationale organisationers undergravning af
den.” Forslaget motiveres med, at organisationer som EU, Europarådet og FN gennem

konventioner, domstolsafgørelser og erklæringer udhuler dansk selvbestemmelse og sætter stadig større dele af Danmarks grundlov ud af kraft. Det bør en grundlovsforening
ikke stiltiende godtage.
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F:

Foreningens næstformand, Peter Krogsten, foreslår følgende:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af
medlemmer udenfor og indenfor bestyrelsen, der indtil næste generalforsamling skal udstikke en langsigtet strategi for foreningens fremtidige virke. I den periode må bestyrelsen kun bruge penge til almindelig drift eller udgifter, der specifikt er vedtaget på denne generalforsamling.

G:

Følgende medlemmer foreslår nedenstående vedtægtsændringer:
Torben Cároc Tlf 2822 8090 toca@email.dk
Ole Gerstrøm Tlf 45890795 ole@gerstrom.dk
Knud Thorup Tlf 31122510 knud@thorup.onl
Lotte Aagesen tlf 6044 3952 ritzaagesen@hotmail.com
Kirsten Christiansen tlf 32962161 (kirsten.chr@hotmail.com)
Jens Hald tlf 51241125 jtkbyg@gmail.com
Kirsten Lolck tlf 51241125 jtkbyg@gmail.com
Elisabeth Slot-Henriksen tlf 28748072 ekrogager1@gmail.com
Per Krogager tlf 22170950 perkrogagerharkes@gmail.com
Poul Trier Damgaard tlf 26187211 ptd@pc.dk
Niels Jørgen Lindtner tlf 2613 0502 njlindtner@hotmail.com
§1 stk 2 foreslås udvidet med stk 2a: Foreningens årlige generalforsamling afholdes skiftevis i hovedstadsområdet og østjylland.
§6 foreslås udvidet med stk 3: Samtidigt med indkaldelse til generalforsamling fremsendes årsregnskab for det forløbne kalenderår og budgetforslag (se §7 Stk 5a) for det indeværende år.
§7 Stk 5 foreslås udvidet med et tillæg 5a: "Godkendelse eller ændring af foreningens
udgifts- og indkomstbudget for det indeværende år. Skal punkt for punkt dække årets foreslåede hovedaktiviteter samt rutineudgifterne og forventede indkomster."
§8 Ekstraordinær generalforsamling: Teksten erstattes med:
Stk 1 "Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen."
Stk 2 "Medlem kan fremsende motiveret forslag til bestyrelsen om ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal herefter rundsende forslaget til alle medlemmer. Hvis
mindst 20 medlemmer indenfor 14 dage, skriftligt bifalder ønsket, skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes."
Stk 3 "Indkaldelse skal udsendes med tre ugers varsel og indeholde dagsorden."

Forslaget motiveres med følgende:
Foreningens økonomi er omfattende. Medlemmer vil kunne nikke genkendende til følgende tal fra forskellige årsregnskaber:
Hvert år betaler hvert medlem godt kr 200 i kontingent. Igennem de seneste tre år er det
blevet til kr 60.620. Dertil kommer bogsalg kr 76.800. Men udgifterne i samme periode
har været godt en halv mill større, nemlig kr 656.103. Forskellen dækket af arvede penge.
Ved udgangen af 2011 var foreningens bankbeholdning kr 1.752.784. Ved udgangen af
2018 resterer kr 737.399.
HVAD fik vi og dansk opinion for disse udgifter? Hvordan sikrer vi at de tilbageværende
midler plus kontingenter blive brugt til at styrke vores danske kultur, dvs at foreningens
projekter er målrettede ?
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Hvordan fremme medlemmernes engagement i foreningens virksomhed. F.eks. ved at
holde generalforsamling geografisk nærmere medlemmerne, som bor ca 40% i hovedstadsområdet og ca 35% i Jylland. Og endelig øge medlemmernes indflydelse ved at gøre
det praktisk muligt for dem at bede om ekstraordinær generalforsamling.
H:

Elisabeth Slot-Henriksen foreslår følgende:
1) Jeg ønsker at se bilag på de 10 største udgiftsposter fra Grundlovsforeningen Dansk
Kulturs regnskab, da jeg stiller spørgsmålstegn til, om pengene er blevet brugt målrettet
til gavn for foreningen eller om pengene kan være blevet brugt uhensigtsmæssigt, så det
ikke har været til gavn for Grundlovsforeningen Dansk Kultur.
2) I forbindelse med de 10 største udgiftsposter ønsker jeg at se: Tilbud eller andet økonomisk beslutningsgrundlag, konkret bestyrelsesbeslutning om at afsætte beløbet, og faktura
eller andet grundlag for udbetaling.
3) Hvis bilag og udgifter og indtægter ikke stemmer overens stiller jeg stort spørgsmålstegn til, om bestyrelsens medlemmer er aktive eller om det er formanden der selv træffer
disse beslutninger omkring udgifter i forbindelse med Grundlovsforeningen Dansk Kulturs udgifter og hvilke kulturelle projekter foreningen vil støtte. Til belysning af bestyrelsens aktivitet, vil jeg gerne vide hvilke, eller i hvert fald hvor mange, medlemmer der
har stemt for og imod de enkelte beslutninger. Hvis det er tilfældet, at det i praksis er formanden der har siddet med at bestride disse valg enerådigt, eller bestyrelsen ikke har fået
betænkningstid til beslutningerne mener jeg at der skal ske et formandsskift og valg af ny
bestyrelse.
4) Jeg vil gerne vide hvilke af foreningens formål formanden og bestyrelsen har arbejdet
med i det forgangne år?
5) Jeg vil gerne forslå at suppleanter kan sidde med til bestyrelsesmøder, da det er nemmere at træde ind i den pågældende post, hvis man har været med til møderne og ved
hvad der foregår.
6) Derudover har jeg et forslag til at der i §9 stk. 4 skal stå: et medlem af foreningen og
ikke som nu et bestyrelsesmedlem, for ellers har det menige medlem jo ikke særlig meget
indflydelse.

I:

Torben Cároc foreslår følgende:
For at lette kontakt og udveksling af idéer mellem foreningens medlemmer foreslår jeg, at
foreningen opretter en "post-ring" efter Googles model.
Medlemmer i ringen kan skrive mail til ringens addresse og denne mail videresendes så
automatisk til alle andre deltagere. Enhver deltager kan svare og svaret går så også ud til
alle medlemmer. KUN registrerede medlemmer i ringen kan læse og bidrage til nyheder
og diskussioner. Systemet minder om facebook, men medlemskab kræver konkret godkendelse fra administrator. Det er altså ikke nok at et medlem tilmelder en bekendt. Desuden er googlegroups vist nok mere frit end facebook fra udbyders indblanding i deltagernes kommunikation.
Systemet er gratis at oprette og bruge, men kræver en administrator med gmail-addresse.
Når ringen er oprettet og funktionel kan indbydelse sendes ud via postringen til foreningens medlemmer. De som svarer positivt registreres som deltagere og kan selv bestemme
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om de vil modtage mails dagligt eller ønsker at bundte dem sammen til en gang om ugen.
Den daglige drift løber helt automatisk.
J:

Per Krogager foreslår følgende:
Jeg vil forslå, at jeg kan få en kasse med bøger omhandlende dansk kultur, med rundt til
dyreskuer og i den forbindelse til de tilstødende museer, hvor nogle dyreskuer bliver afholdt. De forskellige museer kan have to til tre bøger liggende og bestille flere når de
mangler hos Dansk Kultur. De bøger der omhandler islam har ikke interesse for muserne.

Ad 5) Forelæggelse af foreningens hovedaktiviteter i det kommende år
Vi udskriver en novellekonkurrence om dagliglivet i Danmark, når landet er blevet islamiseret i 2040. Novellerne skal tjene til advarsel mod at lade islamiseringen fortsætte, således som det er sket i den sidste snes år. En professionel dommerkomité nedsættes til at
afgøre, hvilken novelle der er bedst, men alle novellerne udgives samlet i en bog. Forfatteren af den vindende novelle får en præmie på 10.000 kr.
Vi vil endvidere fremstille en række foldere, der beskriver forskellene mellem danske og
islamiske værdier. Folderne skal tydeliggøre, at de er uforenelige. Folderne vil blive uddelt i udvalgte områder.
Vi genopfrisker aftalen med Den Danske Forening om at afholde fælles ”dagligstuemøder”, hvor lokale medlemmer fra begge foreninger får lejlighed til at diskutere de væsentligste problemer, som Danmark står i efter deres mening. Der vil være en repræsentant for såvel Grundlovsforeningen Dansk Kultur som fra Den Danske Forening til stede
på møderne.
Vi vil endvidere udsende regelmæssige nyhedsbreve til medlemmer. Nyhederne kan dreje
sig om alt, hvad foreningen beskæftiger sig med, såsom eksempelvis migranttrafikken i
Middelhavet. Gennem nyhedsbrevene vil vi også gøre medlemmerne opmærksom på foreningens hjemmeside. Både indkaldelser til og referater af generalforsamlinger er anledninger til nyhedsbreve.

Budget 2019
Udgifter
Indtægter
Kontingenter og gaver
Bogsalg
Indtægter i alt
Udgifter
Administration
Annoncer og reklamer
Bestyrelsesmøder
Bogsalg
Generalforsamling
Medlemsmøder
Repræsentation og gaver
Tryksager
Diverse udgifter

Indtægter

24.000
20.000
44.000

6.000
3.000
8.000
4.000
12.000
3.000
40.000
78.000
0
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Udgifter i alt

154.000

Årsresultat

110.000

Ad 6) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser. Det vil sige:
Personligt medlemskab: Kr. 250
Medlemskab som ægtepar: Kr. 275
Medlemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: Kr. 200
Medlemskab som ægtepar, der er pensionister eller under uddannelse: Kr. 225

Ved indmeldelse i sidste halvdel af året betales kun halvt kontingent for det første år.
Ad 7) Valg af formand
Foreningens formand vælges for 2 år ad gangen. Næste valg finder sted i 2020.

Ad 8) Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter
På valg er Peter Krogsten og Søren Lind Jensen, som begge genopstiller. Den hidtidige
kasserer, Torben Cároc, forlod bestyrelsen tidligere i år. Der skal derfor besættes tre bestyrelsesposter.

Ad 9) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er foreningens revisor, Hans Peter Rasmussen, som genopstiller.

