
SFAH Generalforsamling 
1. marts 2011 i Arbejdermuseets Festsal, Rømersgade 22, 1362 København K, kl. 19-20 
 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg 
- A) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
- B) Valg af revisor samt revisorsuppleant 
6. Eventuelt 
 
 
Formand Søren Kolstrup bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var gyldig. 
 
Ad 1.  
Lars K. Christensen blev på bestyrelsens opfordring valgt som dirigent. Margit Bech Larsen blev 
valgt som referent.  
 
Ad 2.  
Formand Søren Kolstrup fremlagde bestyrelsens beretning. Han noterede sig, at det forgangne år 
på de fleste områder havde været præget af fremgang, men at der også fortsat er områder, hvor 
der er behov for en forstærket indsats. 
 
Selskabets hovedindsats har været koncentreret om fire hovedområder: 
 
1. Tidsskriftet Arbejderhistorie  
Der er udkommet de sædvanlige tre numre i det forgangne år. Nr. 1 var et temanummer om 
Politiske Rejser lavet i samarbejde med det svenske arbejderhistoriske tidsskrift. Nr. 2 og 3 var 
uden tema.  
Formanden opfordrede bidragsydere med relevante emner om at indsende forslag til artikler. 
Bestyrelsens kontakt til redaktionen er Anette Eklund Hansen, der efter formandens beretning 
kunne oplyse, at temanummeret i 2012 får titlen "Retten til byen". 
 
2. Møder og arrangementer  
Selskabet har i 2011 afholdt 7 arrangementer. Det har primært været i form af foredrag som bl.a.: 
Flemming Ibsens foredrag om fagbevægelsens aktuelle dilemmaer, Knud Knudsens foredrag om 
hans doktordisputats om dansk fagbevægelse frem til 1950, Søren Kolstrups foredrag om 
migrationsarbejde før og nu og Poul Nielsons foredrag med udgangspunkt i hans nyligt udgivne 
erindringer. Desuden har selskabet været vært ved en omvisning i Arbejdermuseets særudstilling 
om østarbejdere og ved uddelingen af Arbejderhistorieprisen i 2011. 
 



De fleste af selskabets arrangementer har været afholdt i København. Men der har også været 
foredrag i Silkeborg og Århus. Det er bestyrelsens ønske at lægge endnu flere aktiviteter uden for 
København, såfremt det kan gøres i samarbejde med lokale netværk. Bestyrelsen hører gerne fra 
folk, som har interesse i et sådant samarbejde. 
 
3. Forlagsvirksomheden  
I januar 2012 har selskabet udgivet bogen "Arbejderbevægelsens Informations Central - 
Socialdemokratiets kamp mod kommunismen 1944-1973" af ph.d.-stipendiat, mag.art. Iben 
Bjørnsson. Bogen er blevet godt modtaget og anmeldt. 
Der er ikke p.t. en ny bog planlagt, men bestyrelsen arbejder på at finde velegnede manuskripter. 
 
4. Fremstød og agitation for foreningen:  
Bestyrelsen har iværksat følgende: produktion af ny folder, udvikling af selskabets tilstedeværelse 
på Facebook, udvikling af plakater til agitation for foreningen og dens arrangementer, udvikling af 
et nyt bogkatalog, en medlemsundersøgelse samt fremstød for samarbejdspartneren 
Arbejdermuseet & ABA hos flere af folketingets kulturpolitiske ordførere i forbindelse med 
finansloven.  
Desuden har foreningen holdt en "ambassadør"-aften, hvor gæster fra forsknings- og faglige 
miljøer blev inviteret til et netværksmøde omkring arbejderhistorien. Formålet med ambassadør-
netværket er at bidrage til en dialog med bestyrelsen om yderligere fremstød samt at skabe 
grundlag for agitation for SFAH i bredere kredse.  
 
Fremadrettet er det bestyrelsens intention at fortsætte dette arbejde samt at udvikle 
hjemmesiden ud fra en målsætning om at vende den negative udvikling af medlemstallet.  
 
Formandens beretning gav anledning til drøftelser af SFAH's fremadrettede strategi.  
Blandt deltagerne på generalforsamlingen blev det bl.a. fremhævet, at:  
- der kunne reklameres for selskabet via Folkeuniversitetets foredragsrækker og ved at tage ud til 
1. maj-arrangementer eller forbundskongresser 
- arrangementer udenfor København var stærkt ønskeligt, men at det krævede aktive lokale. Ellers 
ville det tage for mange af bestyrelsens kræfter.  
- at hjemmesiden trængte til en fornyelse, noget bestyrelsen burde sætte flere penge og 
ressourcer af til 
- selskabet bør opprioritere at inddrage nye medlemmer. Eks. ved at ringe til dem og få et indblik i 
deres interesser og engagement. Det blev ønsket, at alle aktive skal have mulighed for at bidrage, 
og at selskabet burde dyrke dialogen med det enkelte medlem.  
- der blev stillet forslag om transportgodtgørelse for medlemmer fra provinsen, når der blev holdt 
arrangementer i København. Formanden måtte dog afvise dette pga. økonomiske begrænsninger.  
 
Efter drøftelsen blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.  
 
Ad 3.  
Midlertidig kasserer Christoph Klinger fremlagde årsregnskabet, som havde været fremlagt via 
hjemmesiden. Indtægter fra kontingenter havde ikke nået de ventede mål. Alligevel har selskabet 
formået at vende underskuddet fra 2010 på minus 10.000 kr. til et overskud på 8.849 kr. og en 



øgning af egenkapitalen til 134.323 kr. Overskuddet skyldes bl.a. indtægter i forbindelse med 
bogpublikationer. Samlede indtægt for 2011 var på 386.166 kr. – og der var udgifter for 379.274 
kr. På udgiftssiden har bestyrelsen – efter tilskyndelse fra generalforsamlingen 2011 – øget 
reklame- og markedsføringsudgifter betydeligt til bl.a. design af et nyt logo til selskabets 
publikationer samt design og tryk af reklamefoldere og plakater. I 2012 vil bestyrelsen forsøge at 
lave kampagnetilbud på publikationer for at realisere midler og skabe plads på hylderne frem mod 
den forventede flytning fra Nørrebrogade 66D.  
Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen.  
 
Ad 4.  
Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad 5. 
Følgende ny- og genopstillede kandidater blev valgt til bestyrelsen: Christoph Klinger, Chris 
Holmsted Larsen, Jesper Thestrup Henriksen, Jesper Jørgensen og Margit Bech Larsen.  
Laila Lauridsen og Anne-Mette Anker Hansen blev valgt som arbejdende suppleanter.  
Samtlige bestyrelsens repræsentanter kan ses på selskabets hjemmeside og på kolofonen af 
Arbejderhistorie. 
 
Følgende genopstillede kandidater blev valgt som revisorer og revisorsuppleant: Henning Grelle, 
Knud Holt Nielsen og Lars K. Christensen (suppleant).  
 
Ad 6. 
Der blev stillet forslag om, at generalforsamlingen også fremover blev lagt i forbindelse med et 
foredrag eller lignende.  
 
 


