
Referat af generalforsamling i SFAH 16. marts 2022 

 

Dagsorden: 

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. 
 

Ad 1 

Lars Johansen blev valgt som dirigent og Ulla Jeppesen som referent. 

 

Ad 2 

Mads Bruun Pedersen forelagde bestyrelsens beretning. Da sidste års generalforsamling var udskudt på 

grund af Corona, dækkede beretningen perioden fra september 2021 frem til nu. 

I beretningen omtaltes Arbejderhistoriefestivalen, der indledtes med en debat om kulturkampen. 

Repræsentanten fra SF havde måttet melde fra, så panelet bestod af Jens Nielsen, S, og Søren Søndergaard, 

Ø. Derefter gennemførtes 15 foredrag, og dagen sluttede af med et stort, samlet arrangement omkring 

Workers Aid to Bosnia. Der var anslået 350-400 deltagere gennem museet på dagen. 

Mads omtalte derefter Radio Stjernen, som har modtaget støtte fra Kulturministeriet. Foreløbig er der 

planlagt produktion af 10 podcasts, hvoraf de seks første allerede er udkommet. 

Omtalte desuden både afholdte og  corona-aflyste foredrag, 50+1 jubilæumsarrangementet, 

julekalenderen og Nordic Labour History Conference. 

Endelig forelagde Mads den foreløbige plan over det kommende års arrangementer, herunder 

Sommerhøjskolen den første uge i august på Gram Højskole. 

Efter beretningsaflæggelsen uddybede Jesper Jørgensen omkring Nordic Labour History Conference, og 

Kenn Schoop orienterede om forlagets arbejde, bl.a. udgivelsen om Pariserkommunen og den planlagte 

småbogsserie. 

Anette Eklund Hansen orienterede om indholdet af næste nummer af Arbejderhistorie, som først vil 

udkomme omkring 1. juni. Et af emnerne vil omhandle mandlige og kvindelige værftsarbejdere i perioden 

fra 1960 og frem. 

I den efterfølgende debat var der bl.a. forslag om et foredrag om AE med Mogens Lykketoft, at foreningen 

skulle behandle Tjenestemandskommissionen i 1969 i relation til situationen i dag, ligesom det blev 

foreslået, at foreningen i højere grad skulle forholde sig til aktuelle spørgsmål, f.eks. i forhold til 

socialpolitik. Der blev også givet udtryk for, at foredrag via Zoom og lignende platforme bør udbygges, så vi 

kan nå ud til en bredere kreds af interesserede. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 3 

Peter T. Christensen forelagde årsregnskabet, herunder medlemstallene. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 4 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 



Ad 5 

a. Bestyrelsesmedlemmer: 

Mads Bruun Pedersen blev genvalgt  

Ulla Jeppesen blev genvalgt 

Peter T. Christensen blev genvalgt 

Kenn Schoop blev genvalgt 

Lars Johansen blev nyvalgt 

Irene Odgaard blev nyvalgt 

Bestyrelsessuppleanter 

Peter Raben blev nyvalgt 

Ikke på valg: 

Christian Holten 

Rasmus Emil Hjort 

 

 

b. Revisorer: 

Bent Gravesen og Knud Holt Nielsen 

Revisorsuppleant: 

Lars K. Christensen 

 

Ad 6 

Rasmus Hjorth foreslog, at vi fremover indleder med en sang. 

 

 

 

 

 

 


