
 
 
 
 
Referat af Generalforsamlingen 2011 
 
Afholdt på Danmarks Mediemuseum på Brandts i Odense 
 
Lørdag den 17. september 2011 
 
 
Dagsorden i henhold til indkaldelsen: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af regnskab og budget 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af to revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Hans Buhl valgtes til dirigent og han fastslog at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Som referent valgtes Søren B. Andersen. 
 
2. Aflæggelse af beretning 
Formanden, Frank Allan Rasmussen aflagde sin beretning (se beretningen) 
Formandens beretning blev taget til efterretning og den godkendtes  
enstemmigt. 
 
3. Forelæggelse af regnskab samt budget 
Selskabets kasserer, Henrik Knudsen omdelte selskabets reviderede regnskab. 
Det udviste et overskud på godt 4.400 kr. Budgettet blev ligeledes fremlagt 
det fremgik heraf, at det ville komme til at indeholde et mindre budgetteret 
underskud. HK anbefalede på denne baggrund at generalforsamlingen 
overvejede om ikke kontingentet skulle forhøjes fra 125 kr. årligt til 150 kr. 
 



4. Behandling af indkomne forslag 
Formanden meddelte at der ikke var indkomne nogen forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Henrik Knudsen motiverede sit forslag til en kontingentforhøjelse. Herefter 
udspandt der sig en længere diskussion af fordele og ulemper ved forslaget. 
Formanden kunne efter at have lyttet til de mange indlæg konkludere at der 
ikke var tilslutning til forslaget og at kontingentet fortsat er på 125 kr. om 
året. 
 
6. Valg af bestyrelse 
Formanden meddelte, at Kenn Tarbensen og Henrik Knudsen var på valg og at 
de begge samt de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer ønskede at fortsætte 
deres arbejde. Der var ikke andre medlemmer, der ønskede at stille op. Derfor 
blev Kenn Tarbensen og Henrik Knudsen genvalgt for en toårs periode, Frank 
Allan Rasmussen, Michael Wagner, Louise Skyggebjerg samt Søren B. 
Andersen fortsætter i bestyrelsen i endnu et år. 
 
7. Valg af suppleanter 
Da der ikke var andre medlemmer der ønskede at opstille genvalgtes Søren la 
Cour Jensen og Kristoffer Jensen. 
 
8. Valg af revisorer 
Hans Buhl og Hanne Thomsen genvalgtes. 
 
9. Valg af revisorsuppleant 
Thøger Opstrup genvalgtes. 
 
10.  Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes årets andet bestyrelsesmøde, 
hvorunder bestyrelsen konstituerede sig: 
 
Formand: Frank Allan Rasmussen 
Sekretær: Søren B. Andersen 
Kasserer: Henrik Knudsen 
Webansvarlig: Kenn Tarbensen 
 
De to øvrige medlemmer af bestyrelse er: 
Louise Skyggebjerg 
Michael Wagner 
 
 


