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Referat af generalforsamling 2012 

 

Torsdag d. 29. marts kl. 17.30. 

Købmagergade 44‐46, 1. sal, vær. 147 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Valg af bestyrelse 
5. Valg af revisor og suppleant 
6. Indsendte punkter til dagsorden 

 Vedtægtsændringer 
7. Eventuelt 

 

Jf. 1 

Thomas Blev valgt som dirigent og referent. 

 

Jf. 2 

Formandsberetning 2011 

 

Det er på mange måder med årsberetninger, som det er med selvangivelser, udfyldelsen 

og nedskrivningen er  ikke nødvendigvis en særligt  tillokkende opgave, men nødvendig. 

Når  det  er  sagt,  så  driver  opgavens  nødvendighed  heldigvis  også  frugterne  frem,  for 

muligheden for at se tilbage på året, der gik, giver både et glædeligt overblik, og samtidig 

får man muligheden for at pege frem mod de kommende år. 

 

I 2011 ændrede Søren Kierkegaard Selskabets formandskab karakter. Med stor tak sagde 

vi  farvel  til  Pia  Søltoft,  som  igennem mange  år  lagde  et  stort  arbejde  i  bestyrelsen  – 

afsluttende med 11 år som formand. Helt farvel sagde vi heldigvis ikke til Viggo Kanding. 

Godt nok forlod han posten som næstformand, men fortsatte i bestyrelsen. Siden 1999 har 

Viggo været medlem af bestyrelsen, men mener nu, at det er på tide at trække sig tilbage. 

Vi takker Viggo for hans engagement og deltagelse igennem de mange år, og ikke mindst 

vil hans sans for god og forholdsvis billig rødvin blive husket  længe endnu. Vi håber, at 

Viggo  indimellem  vil  aflægge  Selskabet  et  besøg  og  naturligvis  deltage  i 

foredragsaftenenernes Nachspiel, hvis indkøb nu skal løftes af en værdig efterfølger. 

 

Undertegnede  fulgte  i  Pias  fodspor  som  formand,  og  Anders  Holm  overtog 

næstformandsposten. Ved  sådanne  skift  er der  altid  en del  formalia,  som  skal  falde på 
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plads.  Bl.a.  tog  det  en  rum  tid,  førend  div.  gamle  fuldmagter  blev  erstattet  af  nye,  og 

således er det nu kun Stine, vores kasserer, og jeg, der har fuldmagter til Selskabets konti. 

Som vi med stor sandsynlighed vil erfare under denne generalforsamlings punkt 3, udgør 

disse konti langt fra nogen guldgrube. Redegørelsen for Selskabets økonomi overlader jeg 

dog til kasserer og revisor, men tankerne herom leder mig videre til denne årsberetnings 

første punkt, som omhandler formalia i forbindelse med SKAT. 

 

1: SKAT og CVR‐registrering 

Pga. Selskabets  trængte økonomi har bl.a. Fornyelsesudvalget  tænkt  indtil  flere kreative 

tanker. Idéen om at Selskabets bestyrelsesmedlemmer tilbyder virksomhedsforedrag og på 

den måde  forsøger at skaffe penge  til den slukne kasse, er således en  frugt af udvalgets 

kreativitet. Preben har  i denne  forbindelse udført et  stort  stykke arbejde med en  tæt og 

oplysende  kontakt  til  SKAT  med  det  formål  at  klargøre  forholdet  mellem  Selskabets 

indtægter og SKAT. Da Selskabet er en  forening, hvis  formål er almennyttigt, skulle det 

således  være  muligt  at  blive  fritaget  fra  selvangivelses‐  og  skattepligt.  Dette  kræver 

imidlertid nogle ændringer i vedtægterne. 

 

Et egentligt  forslag  til vedtægtsændringer kommer under generalforsamlingens punkt 6, 

men jeg kan oplyse, at forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med advokat Lars Salling, 

hvorfor  det  både  juridisk  og  formelt  skulle  indfri  SKATs  bestemmelser  i  forhold  til 

foreningsarbejdet. Jeg takker for Prebens store indsats og kan i samme moment oplyse, at 

Selskabet nu er registreret med CVR‐nr: 33910975.  

 

2: Foredragsaftenerne 

Næsten halvdelen af Selskabets indtægter kommer fra foredragsaftenerne. Foråret 2011s 

sidste  tre  foredrag  var  rimeligt  velbesøgte  på  trods  af  –  eller måske  i  kraft  af  –  deres 

tematiske  variation! Marts  måned  bød  på  en  paneldiskussion,  hvor  Kierkegaard  blev 

indsat i en ledelses‐ og coachingmæssig sammenhæng. Så havde vi et foredrag, der mest 

handlede  om den nye Gud, men dog  indeholdt  enkelte bemærkninger  til Kierkegaards 

skrifter,  og  endelig  blev  Kierkegaards  opfattelse  af  ”hiin  Enkelte”  knyttet  til  Giorgio 

Agambens tanker om ”det restløse, nøgne menneske”. 

 

Efteråret var mildt sagt ramt af uheld. Vi lagde ud med to aflysninger. Både september og 

oktobers foredragsholdere lagde sig syge i sidste øjeblik, og det var desværre ikke muligt 

at finde ”stand ins”. Desuden bevirkede det vel nok mest omtalte skybrud i nyere tid, at 

efterårets  og  vinterens  foredrag måtte  forvises  til  aud.  1  hér  i Købmagergade. Dette  er 

desværre også tilfældet i aften, men ifølge pålidelig kilde skulle Kældercaféen igen kunne 

indtages med april måneds foredrag. 

Foredragsaflysningerne  kan  desværre  mærkes  på  Selskabets  økonomi,  selvom  de 

foredrag, der rent faktisk er blevet holdt, har trukket et fint antal deltagere. 
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3: PR, platforme og kendskabet  til Kierkegaard og  Selskabet Takket være vores  fine og 

velfungerende  hjemmeside  er  det  heldigvis  blevet  nemmere  for  den  Kierkegaard‐

interesserede  både  at  følge med  i  Selskabets  aktiviteter  og  også  holde  sig  ajour med 

jubilæumsåret. Thomas skal have tak for sin beredvillighed til hurtigt at ændre, lægge ud 

og  i det hele  taget holde hjemmesiden opdateret. Vores Facebook gruppe,  som Thomas 

også administrerer, har i skrivende stund 486 medlemmer, og der kommer løbende nye til. 

 

Som noget nyt – i hvert fald igennem en længere årrække – deltog jeg og Trine Amalie ved 

årets  RUS‐arrangement  på  det  Teologiske  Fakultet,  hvor  foreninger  som  vores  kunne 

præsentere  sig  selv.  Der  var  mange  studerende,  en  del  spørgsmål  og  også  en  stor 

lydhørhed, så det giver god mening at benytte denne mulighed for at gøre opmærksom på 

Kierkegaard og ikke mindst os selv. 

 

Skiftet i formandskabet gav også lejlighed til at omtale Selskabet i den elektroniske udgave 

af Theol‐information. I år kunne vi med fordel igen arbejde på at få spalteplads i forhold 

til teologerne, hvad end denne plads er analog eller digital. I det hele taget vil jeg opfordre 

bestyrelsens medlemmer til at slå til, når mulighederne for PR dukker op. 

 

Jeg har nævnt økonomien et par gange men også Fornyelsesudvalget en enkelt gang. 

Sammenhængen herimellem får mig  til at fremhæve udvalgets sans  for at se  tingene  i et 

længere  perspektiv.  Anders Holm  har  i  andet  regi  samarbejdet med  et  ret  stort  antal 

gymnasielærere omkring udbredelsen af kendskabet til Grundtvig. Dette har fået udvalget 

til  at  foreslå,  at  vi  fremover målretter  fx  et par  foredrag mod  gymnasieeleverne  for på 

denne måde at få flere deltagere og medlemmer. Et forslag, som  jeg  i den grad håber, vi 

kan realisere. Muligheden skulle være der og bliver ikke mindre af, at Anders til efteråret 

har arrangeret et to dages seminar – igen for gymnasielærere, men denne gang gælder det 

Kierkegaard.  Undertegnede  er  indbudt  og  bidrager  med  et  foredrag  samt  bistår  ved 

seminariets workshops. Således må Selskabet siges at være vel repræsenteret, og vi håber, 

at dette netop vil udbrede  interessen  for Kierkegaard  og dermed  også  for  Selskabet  og 

vores foredragsaftener. 

 

4: Kierkegaardiana 

Den  trykte  udgave  af  tidsskriftet  Kierkegaardiana  er  for  længst  lagt  i  graven,  men 

tidsskriftet skal ifølge rygterne genfødes som en skandinavisk on‐line‐journal. I skrivende 

stund  ved  jeg  imidlertid  ikke, hvor  langt dette  arbejde  er, men  jeg  er  sikker på,  at der 

arbejdes seriøst på opgaven. 

 

Selskabet arbejder ligeledes ihærdigt på at digitalisere Kierkegaardiana 1‐24. Selskabet har 

tradition  for  at  udgive  i  forbindelse  med  jubilæumsår,  og  det  er  tanken,  at  den 

digitaliserede udgave bliver den publikation, som  foreligger  i  forbindelse med  jubilæet  i 

2013. 
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5: Jubilæumsåret 2013 

Rundt omkring i det ganske land arbejdes der på højtryk for at markere og fejre 200‐året 

for  Søren Kierkegaards  fødsel  i  2013.  Således  er  Søren Kierkegaard  Forskningscenteret 

langt  i realiseringen af deres  jubilæumsplaner, og samarbejdet med Selskabet  tager mere 

og mere konkret form. 

Højskoler,  universiteter,  gymnasier  og  også  studenterpræster  arbejder  ligeledes  på  at 

stable solide og vedkommende arrangementer på benene. Alt  fra musikalske oplevelser, 

foredrag i al almindelighed, musik, teater og rejsehold med oplæg og workshops tilbydes 

den  Kierkegaard‐interesserede  og  vækker  forhåbentligt  også  interessen  hos  ham  eller 

hende, der intet kendskab har til jubilaren. 

 

I Selskabets regi har vi alle bidraget med  idéer, og som det ser ud  lige nu, vil Selskabet 

tilbyde medlemmerne og andet godtfolk en forelæsningsrække, som bestyrelsen forestår i 

samarbejde med Vartov. Der er allerede etableret et samarbejde omkring et Kierkegaard‐ 

Grundtvig  seminar  i  begyndelsen  af  2013.  En  temaeftermiddag  eller  aften  omkring 

Kierkegaard  og  Brandes  er  ligeledes  under  forberedelse  i  samarbejde  med  Brandes 

Selskabet.  Selskabets medlemmer  vil  desuden  blive  tilbudt  en  teaterforestilling,  Af  en 

endnu Levendes Papirer, til reduceret pris. Forestillingen er dramatiseret Chr. Steffensen, 

Den danske Skueplads. 

 

Endelig arbejder Selskabet på at markere jubilarens fødselsdag i et samarbejde med 

Kunstindustrimuseet,  eller  som  det  hedder  i  dag:  Design  Museum  Danmark.  Det  er 

tanken,  at  fødselsdagen  markeres  på  dagen  for  Søren  Kierkegaard  Selskabets 

grundlæggelse  den  4. maj.  Eftermiddagen  vil  byde  på  et  kort,  oplysende  foredrag  om 

Selskabets historie, et kulturelt formidlende indslag ved teaterinstruktør Christoffer Berdal 

og skuespiller Ellen Hillingsøe samt et causeri ved en indbudt ærestaler. 

Der er nok at tage fat på, og  jeg ser frem til det hele, for  jeg er sikker på, at vi ved fælles 

hjælp er fint i stand til at løfte den opgave, som et jubilæum i vores sammenhæng kræver. 

 

Til slut vil  jeg sige bestyrelsen en stor  tak  for samarbejdet  i det  forløbne år.  Ikke mindst 

skal I alle have tak for at have bidraget med både fine idéer og en god arbejdsindsats. Jeg 

har indført en del flere bestyrelsesmøder, end vi igennem årene har været vant til, og  jeg 

er imponeret over både mødedeltagelsen og engagementet. Da vi i foredragssammenhæng 

har  måttet  undvære  vores  ellers  helt  nødvendige  Nachspiel  har  mødefrekvensen  i 

bestyrelsen også af den grund givet rigtig god mening. For velvilligheden  til at pleje det 

sociale skal I derfor også have en stor tak. 

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke eventuelt fremmødte medlemmer af Søren 

Kierkegaard Selskabet og andre interesserede for jeres aktive og som oftest meget trofaste 

deltagelse i foredragsaftenerne. 
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Disse var ordene, der var mange, men vi kan glæde os over, at det  ikke er hvert år, der 

skal planlægges  jubilæum og  i ét hermed kan vi  se  frem  til  fejringen  i 2013 af  jubilaren 

Søren Kierkegaard, Selskabets egentlige eksistensberettigelse. 

 

Generalforsamlingen godkendte beretningen uden indsigelser. 

 

Jf. 3 

Kasserer  Stine  Zink  Kaasgaard  fremlagde  regnskabet.  Indtægterne  er  faldet  grundet 

aflysninger pga. sygdom. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Se regnskabet herunder. 
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Jf. 4 

Valg af bestyrelse 

Valgliste 2012 

Ved Generalforsamling 29. marts 2012 er valglisten som nedenfor. 

 

1. Birgitte Kvist Poulsen 

2. Preben Vive 

3. Lotte Blicher Mørk 

4. Wenche Marit Quist 

5. Tonny Aagaard Olesen 

6. Viggo Kanding 

7. Hermann Schmid 

8. Thomas Martin Fauth Hansen 

9. Anders Holm 

10. Stine Zink Kaasgaard 

11. Trine Amalie Fog Christiansen (supl.) 

 

Sidste  år  var  Thomas  og  Anders  på  valg;  Stine  og  Trine  blev  valgt  ind  som  nye, 

sidstnævnte  som  suppleant.  I  2012  er  Birgitte  og  Preben  på  valg.  Der  var  ingen 

modkandidater. Begge ønskede og fik genvalg. Viggo Kanding havde på forhånd meddelt 

formanden,  at  han  ønskede  at udtræde  af  bestyrelsen. Trine  er derfor  nu  ikke  længere 

suppleant, men fuldgyldigt medlem. 

 

Den nye bestyrelse 2012 ser derfor således ud: 

 

1. Birgitte Kvist Poulsen 

2. Preben Vive 

3. Lotte Blicher Mørk 

4. Wenche Marit Quist 

5. Tonny Aagaard Olesen 

6. Hermann Schmid 

7. Thomas Martin Fauth Hansen 

9. Anders Holm 

9. Stine Zink Kaasgaard 

10. Trine Amalie Fog Christiansen 

 

Jf. 5 

Kirsten  Tølbøll  Kramhøft  blev  genvalgt  som  revisor  og  det  samme  gjorde  Michael 

Bramming.  
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Jf. 6 

Forslag fra formanden om vedtægtsændringer vedr. §2; §9 og §12 

Ændringerne i §2 og §12 skal sikre, at selskabet fremover er fritaget for selvangivelsespligt 

samt fritaget for skattepligt.  

Ændringen  i  §9  burde have  været ændret  sidst, da  generalforsamlingen  blev  flyttet  fra 

januar til marts. 

 

Den nye ordlyd er følgende: 

 

§2 

Selskabets  (foreningens)  formål  er  at  vække  og  videreudvikle  interessen  for  Søren 

Kierkegaards  værk  og  fremme  Søren  Kierkegaard‐studiet,  herunder  medvirke  til 

vekselvirkningen  mellem  danske  og  udenlandske  forskere.  Selskabets  (foreningens) 

overskud anvendes udelukkende til selskabets (foreningens) formål. 

 

§ 9 

Forslag om nyvalg af medlemmer til bestyrelsen samt sager, der af medlemmerne ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, må inden 15. februar indsendes til formanden.  

 

§12 

De  samme bestemmelser,  som  ifølge §11 gælder angående ændringer  i vedtægterne, vil 

være  at  anvende  ved  en  eventuel  opløsning  af  Selskabet  (foreningen),  såfremt  dette  er 

fremgået  af  dagsordenen  for  generelforsamlingen.  Såfremt  en  generalforsamling  lovligt 

har  vedtaget  Selskabets  (foreningens)  opløsning  og  ophør,  vælges  straks  en  eller  flere 

likvidatorer,  og  likvidationens  resultat  og  regnskab  forelægges  snarest  muligt  til 

godkendelse på en afsluttende generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med 

samme  frist  som  nævnt  i  §§  9  og  10.  Denne  afsluttende  generalforsamling  træffer 

beslutning ved almindelig stemmeflerhed om anvendelsen af muligt tilstedeværende 

midler. 

Ved  Selskabets(foreningens)  opløsning,  skal  dens  formue  i  det  hele  anvendes  i 

overensstemmelse med  Selskabets  (foreningens)  formål,  idet  fordelingen  anvises  af den 

siddende  bestyrelse  og  godkendes  af  Statens  Kunstråds  Litteratur‐udvalg  forinden 

udlodning kan finde sted. 

 

Ændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen. De opdaterede vedtægter vil snarest 

ligge på selskabets hjemmeside. 

 

Jf. 7 

Intet til eventuelt. 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl.. 18.30 


