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Det Danske Thomas Mann Selskab 
 

Generalforsamling mandag 10. februar 2014 (kl. 18.00-18.50) i Garnisons Kirkes menighedshus. 
 

(Til stede var hele bestyrelsen (undtagen Adam Paulsen, der var forhindret pga. af bortrejse) samt 28 medlemmer.) 

 

  
Generalforsamlingen indledtes præcis kl. 18 ved at formanden Morten Dyssel Mortensen bød 

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

1. Valg af dirigent og af referent 

 
Bestyrelsens forslag som dirigent var bestyrelsesmedlem 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 22. januar 2014, 

overdrog dirigenten punkt 2 på dagsordenen til Selskabets formand: 
 
2. Aflæggelse af formandens årsberetning 

 
Morten Dyssel Mortensen gav en kort oversigt over årsberetningen, fordi medlemmerne allerede pr. 

mail af 22. januar 2014 havde modtaget den, og fordi den desuden inden generalforsamlingen var 
blevet offentliggjort på Selskabets hjemmeside. 
 

Endvidere nævnte formanden, at Selskabet pr. 31. december 2013 havde 207 medlemmer men at ca. 
30 pr. samme dato endnu ikke havde fornyet kontingentet for sæsonen 2013-14, og at kontingentet 

for sæsonen 2014-15 skal fornyes pr. 1. september 2014 og ikke vil stige. 
 
Formanden gjorde tillige opmærksom på, at Selskabet siden stiftelsen har været begunstiget af 

muligheden for at kunne benytte gratis (eller ganske billige) lokaler, men at det nok må belave sig 
på fremover i større omfang at skulle betale for leje af lokaler. 

 
Efter formandens årsberetning bad et medlem om ordet og fremkom så med en varm tak til 
bestyrelsen for det alsidige og vedkommende program, der var blevet afviklet siden Selskabets 

oprettelse. 
 

 
Derefter overdrog dirigenten punkt 3 på dagsordenen til Selskabets kasserer: 
  

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

Flemming Zimling gennemgik ganske kort årsregnskabet (1/1-31/12 2013), fordi medlemmerne 
allerede pr. mail af 22. januar 2014 havde modtaget det af kassereren og revisoren underskrevne 
årsregnskab. 
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Efter kassererens gennemgang fremsatte et medlem ønske om en præcisering af antallet af 

medlemmer, der havde fornyet kontingentet for sæsonen 2013-14, idet kun sådanne ifølge 
medlemmet kan betragtes som medlemmer. 

 
Dette ønske udløste en livlig diskussion om, hvilke midler der skulle tages i brug for at opnå en 
sådan præcisering. Diskussionen mundede dog ud i et Åh nej til at iværksætte foranstaltninger. 

 
Derefter fulgte en kort drøftelse af selve årsregnskabet og om kontingentet skulle sættes op. Der var 

bred enighed om, at kontingentet var beskedent og måske burde hæves, og enkelte foreslog, at man 
som medlem jo kunne betale et mindre gebyr for visse arrangementer. Da årsregnskabet viser et 
rimeligt overskud blev intet konkret tiltag vedtaget. 

 
 

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, fremkom der nu et mundtligt ønske 

fra et medlem om, at Selskabet indledte kontakt til De Bangske Morgenmænd og J.P. Jacobsen 
Selskabet, hvilket formanden fandt var et glimrende forslag, som bestyrelsen ville tage stilling til. 
 

Derefter løftede formanden sløret for de næste kommende og påtænkte arrangementer: 
 

Morten Dyssel Mortensen: 3. marts 2014 Thomas Mann og kroppen (Kbh Læser 2014) 
Charles Lock: 21. maj 2014 Davos og Thomas Mann 
Adam Paulsen: september 2014 Thomas Mann og Den Store Krig (Golden Days Festival 2014) 

Niels Bille Hansen: Thomas Mann og musikken 
Anna Sandberg: Thomas Mann og Herman Bang 

Klaus Bohnen: Værkstedsberetning 
Anne Holm: Den bedragne 
 

Efter denne fremlæggelse fremkom endnu et ønske fra et medlem om flere seminarer omhandlende 
et enkelt tema, gerne halvdags og afholdt om lørdagen, for at flest muligt kan deltage. Formanden 

takkede for forslaget og lovede, at bestyrelsen ville forsøge at efterkomme det. 
 
 

Derefter behandledes punkt 5 på dagsordenen: 
 

5. Valg til bestyrelsen 

 
foregik smertefrit under ledelse af dirigenten, fordi alle i bestyrelsen var villige til genvalg og ingen 

tilstedeværende medlemmer meldte sig som kandidater. 
 

Formanden takkede på bestyrelsens vegne for genvalget og dirigenten meddelte derefter, at Niels 
Bille Hansen havde ønsket at trække sig som næstformand og at Rasmus Navntoft derfor ville 
påtage sig hvervet. 
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Derefter fulgte punkt 6 på dagsordenen: 
 

6. Valg af revisor 

 
foregik ligeledes smertefrit, idet Bjarke Rasmussen tilbød 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 information om, at alene Flemming Zimling var tilknyttet udførelsen af 
bestyrelsens plan om en eventuel ekskursion til Lübeck og Travemünde, idet ingen andre i 
bestyrelsen havde den fornødne tid til at kunne deltage i opgaven. Formanden appellerede derfor til 

medlemmerne om, at nogle tilbød at gå ind i arbejdet i fællesskab med Flemming Zimling. 
 

Derefter fortalte formanden, at ønsket - udtrykt fra flere medlemmer - om, at Selskabet - i lighed 
med Claus Oldenburgs læsekreds om Josef og hans brødre - etablerede læsekredse om 
Trolddomsbjerget og Doktor Faustus, har bestyrelsen allerede taget til efterretning og vil forsøge at 

efterkomme. 
 

Herefter var ordet atter frit, og et medlem spurgte, hvordan det gik med udskiftningen af Goethes 
håndskrift til Thomas Manns på den i 2013 trykte folders forside. Marie-Louise Hammer kunne 
meddele, at layoutet nu er på plads, men at Selskabet af pekuniære årsager venter med et optryk til 

behovet opstår. Flere medlemmer udtrykte derefter ønske om, at der lå foldere fremme ved 
Selskabets møder, som man kunne tage og videregive til interesserede. 

 
Nu viste uret 18.50, og Morten Dyssel Mortensen afsluttede derfor generalforsamlingen med en tak 
til de tilstedeværende og lovede at bestyrelsen seriøst ville drøfte samtlige kommentarer. 

 
 

Allerød 12.feb.2014 
 

Marie-Louise Hammer 

 
 
 
 

PS ad 7. Efter generalforsamlingen henvendte 3 medlemmer sig til Flemming Zimling og gav 

tilsagn om at yde assistance til realiseringen af den påtænkte ekskursion til Lübeck og Travemünde. 


