Juli 2021
Generalforsamlingen 2021 fandt sted 19. juni i Korsør.
Formanden Axel Artke bød velkommen til generalforsamlingen og bad forsamlingen sammen med
ham holde to minutters stilhed til minde om fire medlemmer, som er døde siden sidst:
• Foreningens revisor Hans Peter Rasmussen
• Foreningens revisorsuppleant Per Krogager
• Tidligere bestyrelsesmedlem Elin Landler
• Dr.phil. Christian Lindtner, som var taler på foreningens forrige generalforsamling 2020.
Lone Nørgaard modtog foreningens kulturpris 2020-2021. Hendes tale blev optaget af Medie1 og
vil blive lagt op på: http://medie1.dk/
Formandens ord til Lone Nørgaard lød:
”Kære Lone!
Du er velkendt som foredragsholder, som blogskribent og som litteratur- og filmanmelder. Du kan
læses i Den Korte Avis og i NewSpeek, og du kan ses og høres på en lang række YouTube-videoer.
Du er forfatter til bøger, der sætter ligestillingen under debat, og har bidraget med artikler til
islamkritiske bøger. På det seneste til antologien om Ole Hasselbalch.
Du har været medredaktør af bogen ”Storm over Europa”, der fokuserer på spændingen mellem
islam og den europæiske kultur.
Du er ikke blot cand. mag. i dansk og engelsk, men har også taget suppleringsfag i kvindestudier og
filosofi. Du har været lektor, studievejleder og arrangeret efteruddannelseskurser for gymnasielærere. Og du har skrevet artikler til lærebøger.
Du har været fast kronikør på Jyllands-Posten, været klummeskriver på Dagbladet Information og
på BT, og du har anmeldt faglitteratur på Danmarks Radio.
Dit motto: ”Ud med livsløgnene – ind med realiteterne” har ført dig til opgør med såvel det forlorne
ligestillingsbegreb som den lige så forlorne indvandringspolitik, vi har været plaget af de sidste 40
år. Det har desuden ført dig til en post som næstformand i Trykkefrihedsselskabet og til medlem af
Dansk Samling.
Denne opremsning af dine mange meritter kunne fortsættes, men lad det nævnte være nok til at
understrege, at din indsats gennem årtier i den offentlige debat har gjort dig til en kulturel fanebærer, som har glædet mange og beriget endnu flere.
Det er derfor en stor fornøjelse at kunne tildele dig Grundlovsforeningen Dansk Kulturs kulturpris
som en beskeden påskønnelse af din betydelige indsats.
Som bekendt skal en check hæves inden 20 dage. Ved tidens ugunst er denne check blevet et par år
gammel, så det er en billig fornøjelse at give dig den!”
De foreslåede nye vedtægter blev vedtaget: http://www.danskkultur.dk/bilag/GDKVedtaegter_2021.pdf

Bestyrelsen består nu af formand Axel Artke, næstformand Hans Christophersen og kasserer
Thomas Andreasen.
Foreningens formål er at støtte kræfter, der forsvarer: 1. Dansk kultur og identitet. 2. Den kristne
kulturarv. 3. De grundlovsgivne frihedsrettigheder. 4. Danmarks nationale suverænitet.
Alle medlemmer er velkomne til at pege på personer eller projekter, som foreningen eventuelt
kunne støtte.
Formandens beretning:
http://danskkultur.dk/bilag/Formandsberetning_2020_19_juni_2021.pdf
Der blev på generalforsamlingen vedtaget en resolution:
http://www.danskkultur.dk/txt/nyhed.htm#resol21
Desuden blev der redegjort for hovedaktiviteter i 2021:
http://danskkultur.dk/bilag/GDK-Hovedaktiviteter_2021-22.pdf
Vores lille bogsalg har fået nogle bøger ind, som ellers var udsolgt, og inden de bliver tilbudt til
andre, skal I som medlemmer have chancen for at afgive jeres ønsker. Det drejer sig om nogle få
eksemplarer af Hans Peter Rasmussen: Det folkelige Selvmord. 2013. ~ Endvidere Elsebeth
Halckendorff: Kun én Gud? 2001. ~ Endvidere modtog bogsalgets lager efter Hans Peter
Rasmussens død nogle eksemplarer af Kristenforfølgelser i verden (ved Niels Erik Søndergård),
hvoraf bind 1 ellers havde været udsolgt længe.
De få eksemplarer, der nu er kommet ind, sælges til 50,- kr. pr. eksemplar. Først til mølle ….
Udsolgte bøger ligger i publikationsfortegnelsen med link til 'e-udgave' (pdf-fil)
http://www.danskkultur.dk/txt/publikation.htm
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