
SFAH – GENERALFORSAMLING 31. MARTS 2014 PÅ ARBEJDERMUSEET KL. 19.00-20.00 
 
Formand Søren Kolstrup bød velkommen.  
 
Punkt 1: Valg af dirigent og referent 
Generalforsamlingen valgte Bent Gravesen som dirigent og Christoph Klinger som referent. Bent Gravesen 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  
 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formand Søren Kolstrup 
SFAHs virksomhed det sidste år – dvs. det meste af 2013 og begyndelsen af 2014 - kan koges ned til tre 
kodeord: Stabilitet, driftsforstyrrelser og nye arenaer.  
 
Stabilitet med hensyn til medlemstal og vor traditionelle aktivitet: forlag, foredrags- og debatrække, 
fremstød og ambassadørrække. Stor indsats omkring foredrags- og debataftener, ambassadørkredsens 
aktivitet vigende.  
 
Driftsforstyrrelser: Sekretariat og uregelmæssighed i udsendelse af Arbejderhistorie.  
 
Aktiviteter med nye og betydelige potentialer: Speciale-café og vor satsning: Arbejderhistoriefestivalen. 
 
For et år siden den 18.3 2013 havde SFAH 389 medlemmer, i dag 387.  Altså stabilitet. Tallet dækker 
imidlertid over bevægelser: Udmeldelser på grund af især strukturudvikling/centralisering Lager. Post og 
Service fusioneres ind i 3F, biblioteksvæsenet centraliseres og vi har oplevet en betydelig afbestilling af 
udenlandske abonnementer,  nogle  ”glemmer  at  betale”. Indenlands mindre fremgang af nye medlemmer. 
 
Vores foredrags- og debatdage har bestået af seks arrangementer inklusiv Preben Hansens foredrag på 
dette års generalforsamling. Med Arbejderhistorieprisen og to specialecaféer er vi oppe på ni udadvendte 
arrangementer. Ret højt tempo! 
Bertel Nygaard: revolution - masser af modstand 
Lars Olsen og Jakob Skjøtt-Larsen: Klassesamfundet 
Inger Dübeck: De undertryktes restløshed 
Curt Sørensen: Stat, nation og klasse – om den historiske demokratiudvikling i Central- og Østeuropa 
Nina Trige Andersen: Filippiner på arbejde i Danmark gennem fire årtier 
Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse 
Arbejderhistorieprisen gik til Kasper Sandberg Sørensen for arbejdet med Arbejderens Fællesbageri 
 
Vi har udgivet Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. Seniorforsker Henning 
Grelle har været en uvurderlig støtte i dette arbejde. Bogen har fået fine anmeldelser.  
Vi har to bøger på bedding: 
Bertel Nygaard: Farlige ord, farlige klasser og Birgit Kirkebæk & John Bertelsen: Uønsket i Danmark - 
Bortsendt til Amerika. 
 
Endnu engang kan vi konstatere, at vi ikke har problemer med at finde forfattere eller artikler til 
Arbejderhistorie, der tilfredsstiller vor faglige standard. Vi er i stand til at dække bredt. Arbejderbevægelsens 
politiske og faglige grene og kooperationen, det kulturelle aspekt og et internationalt aspekt.  Vi har også 
været i stand til løbende at integrere nye emnekredse. Engang var det Den kolde Krig, nu er det migration 
og integration.  Den regelmæssighed hvormed tidsskriftet udsendes er ikke optimal. Ønskeligt at vi finder en 
mere stabil rytme. 
 



Vi havde indkaldt til ambassadørmøde den 19. marts med et meget beskedent fremmøde. Til gengæld har vi 
haft glæde af vor ambassadørkreds i forbindelse med mobilisering af midler til vor kommende 
arbejderhistoriefestival, f.eks. er det ikke uden betydning at have fået gode kontakt til Dansk Metal. Flere 
har også meldt sig som aktivister til festivalen. 
 
Vi har som mål at optræde på arbejderpartiers og de faglige organisationers kongresser. Vi har tilsagn om at 
optræde hos Dansk Metal og DLF i begyndelsen af september. Halvt tilsagn fra Enhedslisten. 
 
Vi har nu over 800 Facebook-venner. 
 
Vi har haft driftsforstyrrelser i vort sekretariat. Daglige rutiner blev ikke udført optimalt. Desto mere 
tilfredsstillende er det, at vi med nyansættelse af Birte Vium Jensen er kommet ind i en stabil gænge. Alle 
ånder lettet op! 
 
Arbejderhistorie er kommet sent ud. For sent.  
 
Der har været afholdt speciale-caféer 4. oktober 2013 og 28. februar 2014 - her mødes en ny generation af 
historikere, og etnologer og sociologer. Mest det først, mindst det sidste. Stærk spændvidde i emnerne. 
Rammerne har været ret uformelle. Baren åbner tidligt i arrangementet. 
 
Formanden ser det som et stort perspektiv, hvis vi kan indfange sociologer, arbejdsmarkedsforskere, ja 
sågar økonomer, der har en historisk og konfliktorienteret dimension i deres emner som rammer ind i vores 
område og dermed indfrier en af forudsætningerne for at kunne opstille samfundskritiske spørgsmål.  
 
Det næste perspektiv i det forgang arbejde har været nedsættelse af en særlig festivalgruppe, der har 
forestået forberedelse af en arbejderhistoriefestival 10. maj 2010. Et alsidigt program er formuleret: Der er 
lagt op til store debattemaer, workshops, film og samvær over stjerneøl og proletarisk spise. Fire temaer 
gennemsyrer den kommende festival: Den unge arbejder, den danske model, arbejderkultur, den politiske 
arbejder. Gruppen har været selvorganiserende, udfarende og løbende rapporteret til bestyrelsen. Aldeles 
eksemplarisk. Den består af Mads Bruun Pedersen, Jacob Thorek og Cecilie Maria Lindberg Nielsen. 
 
Vi skal erkende de omtalte driftsforstyrrelser, men der dog også grund til at være opmærksom på de 
initiativer, der bærer fremad. SFAH spiller en rolle i det faglige historikerliv, men vi er også en forening, vor 
lidenhed til trods, der kan udgøre et orienteringspunkt i en bredere offentlighed ved hele tiden at insistere 
på den faglige tyngde. 
 
Beretningen blev vedtaget. 
 
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kasserer Jesper Jørgensen 
  
Det blev konstateret, at den uafhængige revisor fra Revisionsinstituttet og de kritiske revisorer havde 
erklæret årsregnskabet for i overensstemmelse med hhv. årsregnskabsloven og formålsparagrafferne. 
Kassereren gennemgik derpå de forskellige indtægts- og udgiftsposter. Omsætningen var i 2012 på 279.000 
med et årsresultat på minus 31.000 kr. Egenkapitalen er herefter 79.000 kr.  
  
Det blev af kassereren fremført, at der fremover skal arbejdes på at få nedbragt omkostningerne, så egen-
kapitalen ikke udfordres unødigt. 
  
Årsregnskabet blev vedtaget med indkomne bemærkninger. 

 
Punkt 4: Indkomne forslag 



Der var ingen indkomne forslag til behandling. 
 
Punkt 5: Valg 
 
5.a)  
Formand Søren Kolstrup gik af forud for tid, hvorfor der åbnede sig en ekstra plads i bestyrelsen. 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:  
Cecilie Maria Lindberg Nielsen 
Christoph Klinger  
Henning Grelle  
Mads Bruun Pedersen 
Margit Bech Nielsen 
 
Følgende suppleanter blev valgt: 
Daniel Skaar, første suppleant 
Søren Kolstrup, anden suppleant 

 
 

5.b) 
Følgende revisorer blev valgt: 
Bent Gravesen 
Knud Nielsen 
 
Følgende revisorsuppleant blev valgt: 
Lars K. Kristensen 
 
Punkt 6: Eventuelt 
Bestyrelsen takkede den afgåede formand Søren Kolstrup for indsatsen.   


