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Generalforsamling	  30.	  marts	  2015	  kl.	  18:45-‐20:00	  
 
 
Formand Henning Grelle bød velkommen. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent og referent  

Generalforsamlingen valgte Søren Kolstrup som dirigent og Christoph Klinger som referent. Søren Kolstrup 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

Punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v/ formand Henning Grelle 

Under overskriften Et	  ti lfredssti l lende	  år kunne formanden på bestyrelsens vegne berette om 

• Overskud i økonomien 
• Egenkapital på tilfredsstillende niveau 
• Nyt Arbejderhistorie lanceres 2015 
• 3 udgivelser i skriftserien 
• 5 spændende foredragsarrangementer 
• 2 specialecafeer 
• Arbejderhistoriefestival- ny tradition 
• Gang i Facebook 
• Fortsat store udfordringer 

SFAHs organisation 

• 8 ordinære bestyrelsesmøder + det konstituerende møde 
• 2 medlemmer på orlov i udlandet og to medlemmer på barsel – heldigvis ikke samtidigt 
• Forslag og orientering via mailkorrespondance sikrer hurtig og effektiv beslutningskraft og alle kan 

deltage uanset hvor man befinder sig i verden 
• SFAHs aktiviteter har været rimeligt fordelt på alle bestyrelsens medlemmer og medlemmer af 

redaktionen 

Nyt tidsskrift Arbejderhistorie 

• Nyt Arbejderhistorie udkommer i 2015 med to numre årligt i maj og i november 
• Hvert nummer vil være på 175 sider 
• Arbejderhistorie får nyt format, ny layout og bedre papirkvalitet. Navnet ”Arbejderhistorie” 

bibeholdes 
• Kravene til den indholdsmæssige kvalitet bevares og der vil kun ske mindre ændringer af faste 

rubrikker 
• Nyt Arbejderhistorie er et resultat af et fælles projekt mellem redaktion og bestyrelse 
• Opgaven var at skabe en bedre kommunikation mellem redaktion og bestyrelse 



• At  reducere omkostningerne, holde kontingentet i ro og fastholde Arbejderhistorie som ”Danmarks 
smukkeste tidsskrift  

• At sikre større kontinuitet i udgivelsesfrekvens 

SFAHs forlag 

• Tre udgivelser i 2014: 
• Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. Journalist og redaktør 1945-65. 

(udkom i november 2013) 
• Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur. 
• John Bertelsen-Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika. 253 s. 
• Alle tre bøger gode anmeldelser og omtale 
• Alle tre bøger gode lektørudtalelser 
• Alle tre bøger et ikke tilfredsstillende salg 

Arrangementer 

• Arrangementer styrker debatkulturen – fremmer kendskabet til SFAH – muliggør direkte bogsalg og 
skaber interesse for medlemskab 

• I 2014/2015 har der været fem arrangementer: 
• 6. oktober 2014 Bertel Nygaard med udgangspunkt i sin bog Det røde spøgelse 
• 4. November 2014 Jørn Henrik Petersen om Pligt og Ret - Ret og Pligt 
• 27.november 2014 Bertelsen - Kirkebæk om Uønsket i Danmark 
• 17.  februar 2015 Preben Wilhjelm med refleksioner over erindringsbogen ”Man kan sagtens være 

bagklog” 
• 30.marts 2015 Poul Smidt om sin kommende bog om Viggo Kampmann 
• Alle arrangementer har haft 30-40 deltagere. Arrangementet med Preben Wilhjem havde 200 

deltagere og foregik i samarbejde med AM. 

Arbejderhistoriefestival 

• En nyskabelse og en stor satsning for SFAH såvel økonomisk som organisatorisk 
• Den første festival den 10.maj 2014. Godt besøgt med spændende debatter og oplæg 
• Succesen gentages i 2015 lørdag den 25.april  
• På festivalen uddeles Arbejderhistorieprisen for 2015. Det sker for at øge opmærksomheden for 

denne pris 
• En udfordring at få det gode budskab ud til så mange som muligt 

Specialecafé 

• Formålet er ved et uformelt arrangement at høre om nye specialer inden for det arbejderhistoriske 
felt og styrke kontakten til nye generationer af forskere  

• Den 12. september præsenterede tre kandidater deres specialer: Mads Stender (Ven med fjenden, 
om Albert Olsen) – Astrid Orsleff Hansen (talekor mellem to verdenskrige) og Anders Agersnap 
(Arbejdernes oplysning og højskolen) 

• Den 27. februar 2015 præsenterede tre kandidater deres specialer: Line Rasmussen 
(Byggearbejdernes kamp mod illegal arbejdskraft 1998-2004) – Anna Søndergaard (De nye 
arbejdere - når danske virksomheder flytter til Polen) og Magnus Kjestrup (Berufsverbot og billedet 
af vesttyskland) 

• Der planlægges en specialecafe i efteråret og i foråret 2016 

Hjemmeside og Facebook 

• SFAH har ca. 890 venner på Facebook 



• Vigtigt kommunikationsmiddel ved arrangementer og festival 
• SFAH skal have ny hjemmeside. Den eksisterende vurderes som håbløs besværlig at arbejde med 
• Det formelle organisatoriske: navn, vedtægter, bestyrelsesmedlemmer mv. udbygges med referater, 

nye bøger, arrangementer, forskningsnyt. Dertil kommer at tidligere numre af Arbejderhistorie kan 
læses her digitalt. 

• Hjemmesiden skal være aktuel 

Godt år for SFAH, men… 

• Der skal arbejdes hårdt for at fastholde aktivitetsniveauet. Beretningsperioden siger 8 forskellige 
arrangementer 

• Uagtet de mange aktiviteter er det en udfordring at holde medlemsniveauet 
• Vi skal bakke tæt op om det ny Arbejderhistorie 
• SFAH har siden 1970 udgivet 55 bøger i skriftserien. Skal serien fortsætte må salgsgrundlaget 

vurderes skarpere. 
• Organisatorisk skal der arbejdes med SFAHs sekretariat, der er på vej til at blive organisationens 

smertebarn 
• Hjemmesiden skal fungere så den tiltrækker brugere 

Forsamlingen havde bl.a. spørgsmål og bemærkninger vedr. de nye faste traditioner med specialecafé og 
Arbejderhistoriefestival; overvejelser vedr. produktion af e-bøger til salg og hvorvidt akronymet SFAH er 
mundret og evt. kunne erstattes med andet.  

Punkt	  3:	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  årsregnskab	  v/	  kasserer	  Jesper	  Jørgensen	  

Det blev konstateret, at den uafhængige revisor fra Revisionsinstituttet og de kritiske revisorer havde 
erklæret årsregnskabet for at være i overensstemmelse med hhv. årsregnskabsloven og 
formålsparagrafferne. Kassereren gennemgik derpå de forskellige indtægts- og udgiftsposter. Omsætningen 
var i 2014 på med et årsresultat på 51.515,- kr. Egenkapitalen er herefter 129.795,- kr.  

Det blev af kassereren fremført, at den økonomiske situation er god.  

Forsamlingen havde bl.a. spørgsmål og bemærkninger vedr. udviklingen af medlemstallet og formelle krav til 
valg af revisor.  

Årsregnskabet blev vedtaget med de indkomne bemærkninger.  

Punkt	  4:	  Indkomne	  forslag	  

Der forelå et forslag fra forsamlingen: 

For at rejse en åben debat bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til forud LO-kongressen i oktober at 
udarbejde en henvendelse til LO og fagforbundene med henblik på at få fagbevægelsen til igen at gøre 
oplysnings- og uddannelsesindsatsen om arbejderbevægelsens historiske rolle, resultater og udfordringer til 
en af sine vigtige opgaver, en opgave, som har været forsømt siden de senere år. Målgruppen for denne 
indsats er grundskoleelever, fagskoleelever og gymnasier/HF. Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at tage 
initiativer til afholdelse af en konference/seminar for interesserede og erfarne parer, der skal opsamle 
erfaringer med udvikling af materialer i bred forstand og af metoder til formidling af ovennævnte indsats. 

Forslaget blev vedtaget med de faldne bemærkninger fra forsamlingen om fremgangsmåde, kontaktsøgning, 
samarbejdsparter og konkretisering af tilbuddet.  

 



Punkt	  5:	  Valg	  af	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:  

• Katrine Madsbjerg 
• Jacob Thorek Jensen 
• Troels Kjems Petersen 

Følgende suppleanter blev valgt: 

• Line Carlslund Rasmussen 
• Anne Fabricius 

Følgende revisorer blev valgt:  

• Bent Gravesen 
• Knud Nielsen  

Følgende revisorsuppleant blev valgt:  

• Lars K. Kristensen 

Punkt	  6:	  Eventuelt	  

Der var et forslag fra forsamlingen om at oprette en opsparingskonto på budgettet, som fra i år og over de 
næste fem år skal akkumulere en jubilæumskapital, som i 2020 kan danne grundlag for fejringen af SFAHs 
50 års jubilæum. Bestyrelsen bedes ligeledes tage initiativer ift. ansøgninger hos relevante fonde, puljer o. 
a. til samme formål. Bestyrelsen opfordres til at udarbejde et forslag til, hvordan jubilæet kan afholdes 
(udgivelser, arrangementer, andet). 

Dirigenten	  takkede	  for	  den	  gode	  debat	  og	  afsluttede	  generalforsamlingen	  2015	  

 

CK, 8. april 2015 

 

 

 

	  


