
Referat af     Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamlingen lørdag d. 26/9     2020     

Generalforsamlingen indledtes med et indlæg af dr. phil. Christian Lindtner om den berømte, 
danske sprogforsker, Rasmus Rask, som Christian Lindtner er i færd med at skrive en bog om.
 
Generalforsamlingen indledtes derpå med afsyngelse af  ”Det haver så nyeligen regnet” og et
minuts stilhed til minde om foreningens afdøde æresmedlem, prof., jur. dr. Ole Hasselbalch.

Iflg. vedtægterne var der følgende faste punkter på dagsordenen:

1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2) Forelæggelse 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 1) Til dirigent valgtes Dan Rybak, Hellerup,. Som stemmetællere valgtes Tove Hygum Due,
Sønderborg, og Peter Winther,  Frederiksberg. Til referent valgtes Søren Lind Jensen, Hoved-
gaard.

Dan Rybak takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
dermed  beslutningsdygtig.  Han  konstaterede  endvidere,  at  der  var  23  stemmeberettigede  til
stede.

Ad 2) Formandens årsberetning

”Som følge af den forrige generalforsamlings henstilling til bestyrelsen om udgiftsmæssig til-
bageholdenhed er der hverken blevet produceret bøger eller afholdt foredrag i 2019. Som års-
regnskabet viser, har udgifterne da også været under 100.000 kr., mens de i 2018 var på 252.000 
kr. Der er endda brugt 50.000 kr. mindre end ansat i det budget, som generalforsamlingen god-
kendte. Tilbageholdenheden afspejles i medlemstallet. Fra at have 124 ved årets begyndelse er 
det d.d. faldet til 78, når kun de, der har betalt kontingent for 2020, medregnes. 
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Dansk Kultur har deltaget i den årlige Folkefest for Frihed, som arrangeres i samarbejde med 
Den Danske Forening. Folkefesten 2019 var vellykket og havde godt besøg af Dansk Kulturs 
medlemmer. Der blev også solgt mange af foreningens bøger på festen. 

Daværende bestyrelsesmedlem, Peter Krogsten, fulgte også i 2019 NGO’ernes transport af så-
kaldte flygtninge over Middelhavet. 

Bestyrelsen indgav en klage over politidirektøren på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffe-
lovens § 150 ved at have forbudt partiet Stram Kurs’ kongres på Milling Hotel Park i Middelfart.
Politiet har mulighed for at forbyde udendørs arrangementer, hvis de forekommer at kunne forår-
sage uro. Kongressen skulle imidlertid afholdes inden døre, hvad politiet ikke kan forbyde. 
Klagen blev ikke desto minde afvist af den uafhængige politiklagemyndighed, som ikke fandt 
grundlag for at indlede en efterforskning, eftersom der ingen forseelse kunne konstateres. 

I skrift og på møder klandrede foreningens næstformand Hans Christophersen og dens revisor 
Hans Peter Rasmussen biskopperne Marianne Christiansen, Haderslev, Peter Fischer-Møller, 
Roskilde, Peter Skov-Jakobsen, København og Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus, for at svigte Den 
Danske Folkekirke til fordel for islam og for ikke at kritisere præster, der ikke overholder deres 
præsteløfte. 

Dansk Kultur forærede Generation Identitær 10.000 kr. som anerkendelse for dens spektakulære 
indsats imod den muslimske indvandring. 

Foreningen gav årets kulturpris til historikeren, cand. mag. Morten Uhrskov for hans mangeårige
engagement som samfundsdebattør. Med prisen fulgte en donation på 10.000 kr.”

Årsberetningen blev taget ad notam, da den ikke skulle vedtages.
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Ad 3) Årsregnskab

Årsregnskabet var revideret af foreningens revisor, Hans Peter Rasmussen, Sønderborg.
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Kassereren, Thomas Andreasen, Næstved, gennemgik regnskabet i detaljer og uddelte re-
visorens signerede godkendelse af det. Som svar på spørgsmål om, hvorfor regnskabet ikke var 
udfærdiget på andre måder, gjorde kassereren opmærksom på, at

1. Den aflagte regnskab følger flere års praksis og er en videreførelse af 2019-regnskabets første 
kvartal, der blev bogført af formanden i den fratrådte kasserer Torben Carocs sted.

2. Samtlige regnskabsbilag for 2018 og 2019 er til stede i to ringbind.
3. Regnskabets primo- og ultimo-udvisender er identiske med bankens.
4. Ingen regnskabsmæssige fejl er konstateret.

Kassereren nævnte endvidere, årsregnskabet opdateres ugentligt og tilstilles formanden. 

Regnskabet blev godkendt efter en debat om udgifterne til administration og bestyrelsesmøder 
og med den tilføjelse, at større gennemsigtighed var ønskelig.  

Ad 4) Forslag

Til behandling og evt. vedtagelse var der indgivet 8 forslag:

1. Bestyrelsen foreslog følgende tilføjelse til vedtægternes § 3, stk. 1:

”Medlemskabet er fortroligt. Kun kassereren og andre bestyrelsesmedlemmer med admini-
strativt behov for det har adgang til medlemslisten.”

Forslaget er begrundet i foreningens ansvar ifølge EUs persondataforordning og i den mis-
brug af medlemslisten, der har fundet sted.

Forslaget blev vedtaget. 

2. Bestyrelsessuppleanten Peter Krogsten, Lunderskov, foreslog følgende vedtægtsændringer:

§ 7 Faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden
1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2) Forelæggelse af formandens årsberetning.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og revisorberetningen.
5) Forelæggelse af foreningens hovedaktiviteter i det kommende år.

Ændres til: 
§ 7 Faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden

1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2) Forelæggelse af formandens årsberetning. Beretningen debatteres og sendes til 
afstemning, hvor den kan godkendes eller forkastes.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og revisorberetningen. Regnskab og 
revisorberetning debatteres, og sendes derefter til afstemning hvor regnskabets 
gyldighed kan godkendes eller forkastes.
5) Forelæggelse af foreningens hovedaktiviteter i det kommende år. Efter debat sendes
planen til afstemning, hvor den kan godkendes eller forkastes. 

§ 9 Tilføjes stk. 5
Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret ved møderne. 
Suppleanter tilsendes referater af møderne.”

Forslaget blev forkastet.

3. Bestyrelsen foreslog følgende:

”For at beskytte foreningens formue mod misbrug oprettes der en fond, hvori foreningens 
aktuelle formue og fremtidige donationer placeres. Til forvaltning af fondsmidlerne nedsæt-
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tes en selvsupplerende fondsbestyrelse. Foreningens løbende indtægter fra kontingenter og 
bogsalg mv. holdes uden for fonden og forvaltes som hidtil af foreningens bestyrelse. Fore-
ningsbestyrelsen kan desuden hæve midler i fonden ved ansøgning til fondsbestyrelsen. 
Både foreningsbestyrelsen og fondsbestyrelsen skal godkende brugen af fondmidlerne. Der-
med beskyttes formuen mod den form for misbrug fra foreningsbestyrelsens side, som på 
sidste generalforsamling hævdedes at have fundet sted.” 

Forslaget stilles af bestyrelsen som principforslag. Hvis generalforsamlingen principielt god-
kender fondsetableringen, udarbejdes der efterfølgende statutter om fondsbestyrelsens sam-
mensætning, fondsmidlernes anvendelse og forholdet mellem fondsbestyrelsen og forenings-
bestyrelsen mv. Statutterne skal derpå vedtages af to tredjedele af de fremmødte medlemmer
på en (evt. ekstraordinær) generalforsamling, før fonden kan oprettes og registreres hos Ci-
vilstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.  
 

4. Peter Winther, Frederiksberg, stillede følgende forslag:

”START
Med det formål at aktivere og involvere GDK’s medlemmer i en løbende INTERN debat i 
og omkring foreningens aktiviteter og planer, pålægger Generalforsamlingen GDK’s besty-
relse, at etablere og udsende en kvartalsvis ”orientering” til GDK’s betalende medlemmer. 

Denne kvartalsvise ”orientering” skal som minimum omfatte
- orientering om planlagte bestyrelsesmøder, datoer (= ”invitere” medlemmerne til i tide at 

kunne indsende ideer/spørgsmål/emner til bestyrelses-behandling)
- kort beslutningsreferat   fra afholdte bestyrelsesmøder i forløbne kvartal
- oplysning om aktuelt medlemstal og bestyrelsens vurdering af GDK’s aktuelle økonomi 

(afgrænset til driftsinformation: overskud/underskud i seneste kvartal)
- modtagne medlemsforslag og bestyrelsens påtænkte, planlagte aktiviteter internt i GDK – 

og/eller i samarbejde med andre for GDK relevante samarbejdspartnere
- diverse    

Kommunikations-vejene for denne kvartalsvise ”orientering” er:
1) FaceBook gruppen GDK-medlemmer. Gruppen er KUN tilgængelig for kontingentbeta-
lende GDK medlemmer (Facebook-gruppen ”Dansk Kultur er en åben gruppe, og er ikke 
velegnet til intern GDK kommunikation)
2) direkte mail til mail-brugere som ikke er Facebook-brugere
3)brevpost til de medlemmer der ikke er internat- eller mail-brugere
SLUT”

Kun forslagets tre første linjer blev vedtaget.

5. Bestyrelsessuppleanten Jens Hald, Nyborg, stillede følgende forslag:

”Da jeg har savnet lidt information og transparens om hvad der foregår, vil jeg foreslå, at der
udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne, som rundsendes til medlemmerne. 

Jeg vil også foreslå at suppleanterne deltager i bestyrelses møderne som observatør uden tale
ret.

På den måde er suppleanterne fuldt orienteret, hvis de evt. blev indkaldt for at erstatte et
medlem.”

Forslaget blev trukket tilbage.
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6. Revisorsuppleanten Per Krogager, Ølgod, stillede følgende forslag:

”Jeg vil gerne have, at referater af bestyrelsesmøder bliver sendt rundt til alle, også supple-
anter, så man har en chance for at se, hvad bestyrelsen vedtager. Det har været på dagsorde-
nen før og blevet drøftet, men vi må hellere få det op og vende igen, da jeg synes, det er en 
god ide. Det er rart at være godt informeret, hvis man skal ind i bestyrelsen ved mandefald. 
Jeg mener også, suppleanter skal med til bestyrelsesmøder, da det er bedre at være sat godt 
ind i det, hvis man skal ind. Det er til fordel for suppleanten og en stor fordel for den øvrige 
bestyrelse.”

Forslaget blev trukket tilbage.

7. Lars Jensen, Rødekro, stillede følgende forslag:

”Generalforsamlingen opfordrer den kommende bestyrelse til at undersøge mulighederne for
ved hjælp af domstolene at begrænse udbredelsen af islam.”

Forslaget blev vedtaget.

8. Torben Cároc, Charlottenlund, foreslog at donere 30.000 kr til organisationen De Identitære.

Forslaget motiverdes som følger: ”De Identitære er meget aktive og synlige i danske medier.
De optræder værdigt og ikke-voldeligt og har mod til at demonstrere i fjendtlige miljøer. 
Derudover planlægger de hjælp til "immigrationsramte" grækere. Selv om beløbet kan synes
stort, udgør det i forhold til foreningens økonomi mindre end 10 % af sidste års kassebe-
holdning og mindre end de sædvanlige årsudgifter til administration, bestyrelsesmøder og 
generalforsamling.”

Formanden gjorde i den forbindelse opmærksom på, at foreningen allerede har doneret pen-
ge til Generation Identitær, jfr. årsberetningen, og at foreningens politik for donationer dels 
består i at give hædersgaver og dels yde støtte til projekter, der harmonerer med foreningens 
formål. Som alle andre er Generation Identitær naturligvis velkommen til at ansøge.

Forslaget blev forkastet, 

Ad 5) Hovedaktiviteter

Formanden forelagde følgende:
”For Grundlovsforeningen Dansk Kultur er modstanden mod islamiseringen en hovedsag, 
eftersom islam udgør den største trussel mod dansk kultur og levevis. I årenes løb har fore-
ningen derfor brugt mange kræfter på at modvirke både den snigende islamisering og den 
åbenlyse aggression fra islamisk side. Men samtidig har folkeskolen, gymnasieskolen og de 
højere læreanstalter svigtet formidlingen af dansk kultur og i stedet behandlet alle nationale 
og menneskelige værdier, som var de blot var socialkonstruktioner uden andet grundlag end 
vanetænkning og fordomme. I globaliseringens navn fremstilles alle kulturer desuden som 
lige gode. Tilsvarende svigt har størstedelen af medierne og de politiske partier begået. 

Alt dette efterlader børnene og de unge uden kulturelt ståsted og historisk bevidsthed, men 
til gengæld modtagelige for kulturelle modefænomener og politisk propaganda. Resultatet 
ses tydeligt: En identitetsbølge med tilhørende krænkelsessyge har bredt sig med krav om så
overdreven hensyntagen til minoriteter, at dansk sammenhængskraft er truet. Samtidig er be-
folkningens opmærksomhed blevet vendt væk fra den nationale kamp til fordel for en luftig 
”klimakamp”. Den er en pseudoreligion, som kræver uanede milliarder i aflad, men ”Når 
pengene i statskassen klinger, straks CO2 fra luften forsvinder!”
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I lyset af såvel islamiseringen som kulturopløsningen vil Grundlovsforeningen Dansk Kultur
lægge større vægt på at udbrede kendskabet til dansk kultur. Foreningen vil naturligvis fort-
sat kritisere regeringer, partier eller organisationer, der virker for at give endnu flere musli-
mer adgang til vores land, men vil forstærke arbejdet på at fremme kendskabet til Danmarks 
historie og kulturarv og til danske værdier, traditioner og normer. Der er nemlig meget, som 
vi kan være stolte af, for selv om Danmark er et lille land, har det gjort sig internationalt 
gældende på alle kulturens områder: Litteratur, skuespil, film, sprog, musik, maleri, arkitek-
tur, teknik, ballet, naturvidenskab, virksomhedsledelse, filosofi, etnologi, humor, sport mv. 

Udbredelsen af kendskabet hertil betragter Grundlovsforeningen Dansk Kultur som en vigtig
indsats for både at modvirke islamiseringen og skabe modvægt til den værdinihilisme, der 
udbredes af skolen, medierne og politikere.  Det gælder nu mere end nogensinde om at gen-
give dansk identitet og dansk kultur den plads som det mest værdifulde, vi ejer, men som 
desværre er genstand for både islamiske angreb og venstreorienteret undergravning.

Danskerne skal gøres bevidste om, hvad der står på spil i kampen mod den middelalderlige 
kultur, som islam repræsenterer: Teokrati, kvindeunderkuelse, barbariske straffe, stamme- 
og religionskrige, sharia-love, kristendomsforfølgelse, slaveri, økonomisk forarmelse, intel-
lektuel stilstand, nepotisme og voldskultur samt tilsidesættelse af alle menneskerettigheder. 
Kort sagt det modsatte af dansk og vestlig civilisation. Denne modsætning skal tydeliggøres.

Foreningen nedsætter derfor et aktivitetsudvalg, som skal arrangere mindst én kulturel akti-
vitet for medlemmerne og evt. offentligheden hver måned. Udvalget skal bestå af to med-
lemmer fra Jylland og to fra øerne. Aktiviteterne skal afholdes hhv. i Jylland og på øerne. 
Bestyrelsen skal godkende udvalgets aktiviteter, før de iværksættes. ”

Hovedaktiviteten blev godt modtaget. Iflg. dagsordenen skulle den ikke formelt godkendes. 

Ad 6) Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Jens Hald, Nyborg, foreslog forhøjelser.

Uændrede kontingentsatser blev vedtaget.

Ad 7) Valg af formand

Axel Artke, Korsør, var på valg.

Desuden opstillede Jens Hald, Nyborg, til valg til formand. Knud Thorup, Frederikssund, anpri-
ste Jens Hald således:

”Til formandsvalget ønskes Jens Hald, nuværende bestyrelsessuppleant, indført som kandidat.
Jens er en aktiv og retlinet person med gennemslagskraft. Han har mange års erfaring fra 
erhvervs- og foreningsliv samt som byrådskandidat. Han har også en aktiv facebook-profil. 
Jens er uafhængig og kan fokusere sin opmærksomhed på netop vor forening og dens opga-
ver.”

Elisabeth Slot-Henriksen, Ølgod, erklærede sig ligeledes som kandidat til formandsposten. 

Som formand genvalgtes Axel Artke for 2 år.

Ad 8) Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter

På valg var
Hans Christophersen, Frederiksberg, næstformand, webmaster og bogdistributør.
Linda Gade, Bagsværd, bestyrelsesmedlem.
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Desuden opstillede Per Krogager,  Ølgod, til valg til bestyrelsen. Det samme gjorde Elisabeth
Slot-Henriksen og Niels Jørgen Lindtner, Nærum. 

Hans Christophersen blev genvalgt for 2 år.
Niels Jørgen Lindtner blev valgt for 2 år.

Linda Gade blev valgt til førstesuppleant.
Elisabeth Slot-Henriksen blev valgt til andensuppleant. 

Ad 9) Valg af revisor og revisorsuppleant

Tove Hygum Due, Sønderborg, og Per Krogager, Ølgod, var kandidater til revisorposten. 

Tove Hygum Due blev valgt til revisor. 
Per Krogager blev genvalgt til revisorsuppleant.

Ad 10) Eventuelt

På grund af almindeligt opbrud udgik punktet ”Eventuelt”.

     
Axel Artke, formand Søren Lind Jensen, referent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstituering

På det efterfølgende konstitueringsmøde i bestyrelsen blev der ikke fortaget ændringer af den
hidtidige fordeling af poster.

Axel Artke, Korsør, er fortsat foreningens formand.
Hans Christophersen, Frederiksberg, er fortsat foreningens næstformand.
Thomas Andreasen, Næstved, er fortsat foreningens kasserer.
Søren Lind Jensen, Hovedgaard, er fortsat foreningens sekretær.

Derudover består bestyrelsen af
Torben Krarup, Herfølge,
og
Niels Jørgen Lindtner, Nærum.


