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Det Danske Thomas Mann Selskab 
 

Generalforsamling onsdag 22. februar 2017 (kl. 19-19.45) i Garnisons Kirkes menighedshus. 
 

(Til stede var fra bestyrelsen formand Rasmus Navntoft, næstformand Henrik Stampe Lund, 

 kasserer Flemming Zimling og Marie-Louise Hammer samt 38 medlemmer.) 

 

  

Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 19 ved at Selskabets formand Rasmus Navntoft bød 

velkommen og straks derefter gik over til punkt 1 på dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent og af referent 
 

Bestyrelsens forslag som dirigent var næstformand Henrik Stampe Lund, der enstemmigt lod sig 

vælge og indledte hvervet ved at lade bestyrelsesmedlem Marie-Louise Hammer vælge som 

referent. 

 

 

Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. mail af 31. januar 2017, 

overdrog dirigenten punkt 2 på dagsordenen til Selskabets formand: 

 

2. Aflæggelse af formandens årsberetning 

 

Rasmus Navntoft indledte sin årsberetning med at omtale udskiftningen i bestyrelsen ved 

generalforsamlingen 8. februar 2016, hvor Henrik Fibiger-Henriksen og Julie Valvik blev indvalgt i 

stedet for Morten Dyssel og Niels Bille Hansen, der begge havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.  

 

Dernæst nævnte formanden, at den nykonstituerede bestyrelse havde tilknyttet Anne Holm som 

suppleant uden stemmeret. 

 

Endvidere oplyste formanden, at Selskabet nu har 136 medlemmer og at Selskabet som supplement 

til kommunikationen via mail og hjemmeside havde oprettet en Facebookgruppe i det forløbne år 

(som adviseret ved generalforsamlingen 8. februar 2016). 

 

Resten af formandens årsberetning rummede foruden opremsning af afholdte arrangementer i 2016 

en oversigt over kommende og påtænkte arrangementer i 2017. 

 

Derefter udbad Morten Dyssel sig ordet og påpegede, at han fandt at bestyrelsen havde handlet 

imod Selskabets vedtægter, idet de ikke omtaler mulighed for at tilknytte en suppleant. Endvidere 

fandt han det underligt, at Selskabet ikke var blevet orienteret om tilknytningen af Anne Holm og at 

Henrik Stampe Lund var blevet udpeget som næstformand. 

 

Herefter redegjorde Henrik Stampe Lund for bevæggrunden til at tilknytte Anne Holm som 

suppleant og beklagede, at man ikke havde orienteret Selskabet om de to tiltag, hvilket 

underforstået alene skyldtes at bestyrelsens opmærksomhed var rettet mod væsentligere tiltag. 
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Selskabets revisor Bjarke Rasmussen udbad sig efterfølgende ordet og uddybede - efter at have 

sikret sig at suppleanten ikke havde stemmeret - at han efter grundig gennemlæsning af Selskabets 

vedtægter ikke kunne få øje på, at bestyrelsen på nogen måde havde forbrudt sig mod dem. 

 

 

Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer: 

  

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2016) udsendt pr. mail af 1. 

februar 2017. Kassereren kunne tilføje, at regnskabet var godkendt af Selskabets revisor Bjarke 

Rasmussen (se revisionserklæring udsendt pr. mail af 19. februar 2017). 

 

 

Tiden var nu inde til drøftelse af punkt 4 på dagsordenen: 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
 

men da der ikke var indkommet skriftlige forslag til formanden blev ordet givet frit for 

kommentarer. 

 

Et medlem fra salen takkede for, at man via Selskabet også blev orienteret om begivenheder 

relateret til Thomas Mann andetsteds, og nævnte i den forbindelse Pontoppidan Selskabets foredrag 

15. november 2016 og Videnskabernes Selskabs forelæsning 8. marts 2017. 

 

 

Derefter behandledes punkt 5 på dagsordenen: 

 

5. Valg til bestyrelsen 

 

Formanden oplæste følgende fra den reviderede dagsorden udsendt pr. mail af 13. februar 2017: 

”Morten Dyssel har ladet bestyrelsen vide, at han ønsker at opstille på ny. Blandt de syv nuværende 

bestyrelsesmedlemmer er status følgende: Henrik Fibiger-Henriksen (ønsker ikke genvalg), Marie-

Louise Hammer (ønsker genvalg), Henrik Stampe Lund (ønsker ikke genvalg), Rasmus Navntoft 

(ønsker ikke genvalg), Adam Paulsen (ønsker ikke genvalg), Julie Valvik (ønsker genvalg), 

Flemming Zimling (ønsker genvalg). Det betyder, at der er fire ledige pladser i den kommende 

bestyrelse, som gerne skal besættes ved generalforsamlingen.” 

 

Morten Dyssel udbad sig atter ordet og fortalte, at han - efter at have modtaget den reviderede 

dagsorden - havde kontaktet Claus Oldenburg, Ulla Skorstengaard og Jørgen Christensen (alle 

medlemmer af Selskabet) og opfordret dem til at lade sig opstille til bestyrelsen, hvilket de havde 

accepteret. Derefter oplæste han præsentationer fra såvel Julie Valvik (der ønskede genvalg men 

pga. udlandsophold var fraværende) som Ulla Skorstengaard (der havde ladet sig opstille men pga. 

arbejde var fraværende). Derefter præsenterede Jørgen Christensen og Claus Oldenburg sig og 

Flemming Zimling og Marie-Louise Hammer bekræftede deres ønske om genvalg. 

 

Dirigenten efterlyste kommentarer fra salen og to medlemmer udtrykte deres frustration over, at den 

siddende bestyrelse ikke kunne fortsætte, fordi de fandt at den på bedste vis udfyldte mandatet. 
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Derefter udbad dirigenten sig tilkendegivelser fra tilstedeværende medlemmer i salen, der ønskede 

at lade sig opstille, men ingen gav sig tilkende. Selve valghandlingen foregik ved håndsoprækning. 

Tilslutningen til de syv opstillede var så overvældende, at en optælling ikke var nødvendig. 

 

Valget foregik således smertefrit og dirigenten takkede på den nykonstituerede bestyrelses vegne 

for valget. 

 

 

Derefter fulgte punkt 6 på dagsordenen: 

 

6. Valg af revisor 

 

foregik ligeledes smertefrit, idet Bjarke Rasmussen havde tilbudt fortsat at varetage hvervet og 

ingen andre havde meldt sig som kandidat. 

 

 

Så var tiden inde til at behandle punkt 7 på dagsordenen: 

 

7. Eventuelt 

 

blev indledt med opfordring til salen om at fremkomme med yderligere spørgsmål eller 

kommentarer.  

 

Igen udbad Bjarke Rasmussen sig ordet og gjorde opmærksom på, at det ifølge Selskabets 

vedtægter (§ 6) er fuldt legitimt at lade sig repræsentere ved en fuldmagt, hvis man er forhindret i at 

deltage i generalforsamlingen. Sådanne fuldmagter kan så fremvises, hvis der omdeles 

stemmesedler (eksempelvis i forbindelse med kampvalg). 

 

 

Klokken nærmede sig nu 19.45 og Henrik Stampe Lund afsluttede generalforsamlingen med en tak 

til den afgående formand Rasmus Navntoft for hans seriøse arbejde i det forløbne år og til de 

tilstedeværende for en generalforsamling afholdt i sædvanlig god ro og orden. 

 

 
Allerød 25.feb.2017 

 

Marie-Louise Hammer 
 
 

 

PS  Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Esther Kielberg et oplæg om sin nyoversættelse af 

Thomas Manns roman Königliche Hoheit fra 1909 og derefter bød Selskabet på et glas vin i 

anledning af Selskabets 5 års fødselsdag 4. februar 2017. 


