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SFAHs vedtægter 
 
§4: Generalforsamlingen 
 
Stk. 1 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Stk. 2 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse med dagsorden offentliggøres på 
foreningens hjemmeside og nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel. 
 
Stk. 3 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før mødet finder sted. 
 
Stk. 4 
Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen mod forevisning af dokumentation 
for gyldig kontingentindbetaling. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 
Stk. 5 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 
4. Indkomne forslag 
5. Valg 
    a) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
    b) Valg af revisorer samt revisorsuppleant 
6. Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat 
 
Formand Søren Kolstrup bød velkommen.  
 

1.  
Generalforsamlingen valgte Torsten Lange som dirigent og Christoph Klinger som referent. 
 
Torsten Lange kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at dagsorden var udsendt 
indenfor tidsfristen. 

 
2.  
Formand Søren Kolstrup fremlagde bestyrelsens beretning 
Det har været et rigtig godt år for SFAH bedømt ud fra en række centrale aktiviteter, sagde formanden. 
Betragtningen byggede på følgende forhold: 
x SFAH har haft et bogsalg på over 1000 bøger- forklaringen er det usædvanligt store bogsalg fra lager til 

museumsbutik på Arbejdermuseet. SFAH har endvidere været til stede med foldere, bogkataloger, 
bogudstillinger og roll-up-bannere på kongresser, landsmøder og ved foredragsaftener. 

x SFAH har afholdt 6 velbesøgte foredragsaftener (bortset fra ét decembermøde) og sammen med 
Arbejdermuseet arrangeret konferencen Hvem er arbejderne den 10. maj 2012 med 125 deltagere. 

x SFAHs tidsskrift Arbejderhistorie har ingen problemer med at finde forfattere eller problemer med at 
finde brugbare artikler, heller ikke i en situation hvor ABA har haft lukket. 

x SFAH har 15 virksomme ambassadører, der agiterer for SFAH og kommer med inspirerende ideer. SFAH 
afholdt ambassadøraften den 6. marts. 

x SFAH var til stede på Fs og As sidste kongresser og har planlagt at være til stede med bogsalg og 
information på As, Fs og Øs årsmøder/kongresser og de store forbunds tilsvarende. 

x Den 15. februar 2013 holdt SFAH for første gang Speciale Café med 55 tilstedeværende. Speciale 
Caféen agter SFAH at gentage i september.  

 
Der har været belæg for konklusionen: Det har været et rigtig godt år for SFAH bedømt ud fra foreningens 
aktiviteter. 
Men alt har ikke været godt nok. 
Medlemssituationen er stabiliseret. Det frie fald standset. Nogenlunde. Vi havde 13.3. 395 medlemmer. I 
dag 18.3. 2013 389. Alt i alt: Et år med fremdrift i aktiviteter og potentialer for yderligere 
medlemsstabilisering. 
 
Bemærkninger: 

x Spørgsmålet om medlemmernes evner og til at betale medlemsbidrag via Betalingsservice må 
undersøges grundigt med henblik på det forventede resultat ved en lancering. 

x Ros for foredragsaktiviteten i SFAH. 
x Bestyrelsen opfordres til at undersøge muligheden for at bidrage til programmerne på radiokanalen 

Radio24syv (http://www.radio24syv.dk/ 
 
Beretningen blev vedtaget med indkomne bemærkninger. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radio24syv.dk/


3.  
Kasserer Jesper Jørgensen fremlagde SFAHs årsregnskab 
 
Det blev konstateret, at den uafhængige revisor fra Revisionsinstituttet og de kritiske revisorer havde 
erklæret årsregnskabet for godkendt i overensstemmelse med hhv. årsregnskabsloven og 
formålsparagrafferne.  
 
Kassereren gennemgik derpå de forskellige indtægts- og udgiftsposter. Omsætningen var i 2012 på 314.000 
med et årsresultat på minus 25.000 kr. Egenkapitalen er herefter 110.000 kr.  
  
Det blev af kassereren fremført, at der i 2013 skal arbejdes på at opnå resultat tættere på nul, så 
egenkapitalen ikke udfordres unødigt. Udgifterne skal derfor holdes mest muligt nede i 2013, ligesom der 
skal gøres en målrettet indsats for at øge indtægterne, fx fra flere støttemedlemskaber. 
  
Årsregnskabet blev vedtaget med indkomne bemærkninger. 
 
 

4.  
Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer, således at § 1, stk. 2 skulle ændres   til:   ”Selskabets  
hjemsted er Høje-Tåstrup  Kommune”. Motivation: Selskabets CVR- og postadresse følger sekretariatet, som 
er flyttet ind i ABAs nye lokaler i Tåstrup. Disse realiteter måtte afspejle sig i selskabets vedtægter.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Flemming Allemand har primo marts sendt skriftligt forslag til bestyrelsen til fremlæggelse på 
generalforsamlingen og gentog mundtligt: For at udvide SFAHS læsekreds skal der arbejdes målrettet med 

x At lægge links til artikler i Arbejderhistorie i eksisterende artikler på fx www.wikipedia.dk 
x At digitalisere kilder fra ABAMs samlinger når disse behandles i artikler i Arbejderhistorie. 

 
Lars K. Christensen stillede forslag om, at SFAH kvalificerer den arbejderpolitiske identitetsproblematik. I den 
forlængelse diskuterede generalforsamlingen mulighederne for at være fagligt dybe, aktuelle og klar til at 
rykke ud med empiriske oplysninger og teoretiske vinkler på debatter i dagspressen og de sociale medier. I 
den forbindelse gjorde Hans Uwe Petersen opmærksom på de rige muligheder i debatten når det gælder om 
at perspektivere mærkedage og historisk stof som fx 11. september 1973, augustoprøret 1943 eller 
jødeaktionen 1943.  
 
Margit Larsen supplerede med at understrege, at SFAHs aktiviteter både sigter efter at være relevante og 
aktuelle, samt at selskabet også har en opgave med at skabe en generel interesse for arbejderhistorien og 
dermed en fremtidig sikring af ekspertise på det arbejderhistoriske felt.  
 
Mads Bruun Pedersen fremlagde idé om en arbejderhistorisk festival. 
 
Formand Søren Kolstrup og næstformand Mads E. Nielsen opfordrede den nye bestyrelse til at tage de 
indkomne forslag fra medlemmerne op for at uddybe indholdet i SFAHs udadvendte virksomhed. Og at det 
høje aktivitetsniveau skal opretholdes i samarbejde med frivillige kræfter i hele SFAH. 

 
 
 
 



5.  
5a.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:  

x Søren Kolstrup  
x Thomas Wegener Friis  
x Jesper Jørgensen  
x Jacob Thorek Nielsen  

 
5a.  
Følgende suppleanter blev valgt: 

x Laila Lauridsen 
x Inge Christensen 

 
5b.  
Følgende revisorer blev valgt: 

x Henning Grelle 
x Knud Nielsen 

 
5b. 
Følgende revisorsuppleant blev valgt: 

x Lars K. Kristensen 
 

6. 
Søren Kolstrup takkede den afgående næstformand Mads E. Nielsen for indsatsen i bestyrelsen med særlig 
vægt  på  Mads’  rolle  som  vogternes  råd,  agitationsfremstød  på  kongresserne  og  som  forlægger. Og der blev 
udtrykt glæde ved meldingen om, at Mads E. Nielsen fortsætter som ambassadør for SFAH. 


