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Sted:	  Forsamlingshuset	  Kulturstaldene	  

Onkel	  Dannys	  Plads	  5,	  Halmtorvet	  13,	  1711	  København	  V.	  

Dagsorden	  

1:	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
2:	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  bestyrelsens	  beretning	  for	  2016	  
3:	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  årsregnskabet	  for	  2017	  
4:	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  (ingen	  forslag)	  
5:	  Arbejdsprogram	  og	  budget	  for	  2019	  
6:	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  2019	  
7:Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  
8:	  Valg	  af	  revisor	  og	  suppleant	  (uden	  for	  bestyrelsen)	  
9:	  Eventuelt	  

Punkt	  1:	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

Til	  dirigent	  valgtes	  Søren	  Kjeldsen-‐Kragh	  og	  som	  referent	  Bjørn	  Runge.	  

Dirigenten	  konstaterede	  først,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indkaldt	  ifølge	  vedtægterne.	  

Punkt	  2:	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  bestyrelsens	  beretning	  
	  

Beretning	  for	  året	  2018	  	  

På	  bestyrelsesmødet	  oktober	  2018	  besluttede	  bestyrelsen	  at	  godkende	  et	  forslag	  fra	  
formanden	  om	  frekvens	  og	  temafastlæggelse	  af	  foreningens	  kommende	  bestyrelsesmøder.	  
Forslaget	  udsprang	  af	  et	  behov	  for	  at	  få	  diskuteret	  og	  fastlagt	  foreningens	  identitet	  og	  
eksistensberettigelse,	  hvilke	  aktiviteter	  vi	  skal	  betragte	  som	  foreningens	  kerneaktiviteter,	  og	  
hvordan	  aktiviteterne	  bedst	  udfoldes	  med	  den	  begrænsede	  personkreds,	  som	  vi	  har	  til	  
rådighed.	  Fremmødet	  i	  bestyrelsen	  havde	  været	  utilfredsstillende,	  og	  drøftelserne	  havde	  i	  for	  
høj	  haft	  karakter	  af	  med	  skindet	  på	  næsen	  at	  få	  realiseret	  de	  løbende	  arbejdsopgaver	  omkring	  
blad	  og	  offentlige	  møder.	  Generelt	  har	  vi	  været	  for	  få	  personer	  til	  at	  varetage	  en	  forsvarlig	  
løsning	  af	  de	  opgaver,	  som	  er	  nedfældet	  i	  vort	  arbejdsprogram.	  	  	  	  

Det	  vedtagne	  forslag	  gik	  ud	  på	  at	  koncentrere	  indsatsen	  til	  fire	  bestyrelsesmøder	  om	  året,	  og	  at	  
disse	  møder	  allerede	  bør	  skemalægges	  på	  en	  kommende	  bestyrelses	  første	  møde.	  Dernæst:	  
hvert	  bestyrelsesmøde	  bør	  ideelt	  have	  et	  hovedtema,	  som	  så	  skal	  drøftes	  mere	  indgående	  og	  
koncentreret.	  Følgende	  fire	  hovedtemaer	  blev	  foreslået:	  	  

I/	  DKF’s	  identitet	  og	  foreningens	  formidling	  af	  aktiviteter	  til	  omverdenen	  

II/	  Kinabladet,	  herunder	  den	  årlige	  ansøgning	  af	  midler	  hos	  Daloon-‐fonden	  

III/	  offentlige	  arrangementer,	  herunder	  varetagelse	  af	  opgaven	  og	  annoncering	  

IV/	  udviklingen	  i	  Kina,	  herunder	  hvad	  forskningen	  og	  offentligheden	  dagsordenssætter	  	  

DKF’s	  identitet	  og	  formidling	  	  

Mine	  studier	  af	  de	  dansk-‐kinesiske	  foreningers	  historie	  viser	  med	  al	  tydelighed,	  at	  de	  både	  er	  
meget	  præget	  af	  de	  personligheder,	  som	  er	  indvalgt	  i	  bestyrelsen,	  og	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  af	  den	  
samtid,	  som	  foreningens	  virke	  udspiller	  sig	  i.	  	  
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Den	  første	  forening,	  Dansk-‐kinesisk	  Forening	  af	  1948,	  blev	  oprettet	  før	  afslutningen	  af	  den	  
kinesiske	  borgerkrig	  i	  1949.	  Denne	  første	  generation	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  bestod	  af	  en	  
række	  	  personligheder	  fra	  nogle	  af	  de	  danske	  erhvervsvirksomheder,	  som	  havde	  økonomiske	  
aktiviteter	  i	  Kina	  forbindelse	  med	  de	  ulige	  traktater,	  og	  som	  også	  definerede	  Danmarks	  
udenrigspolitik	  i	  Østen,	  først	  og	  fremmest	  Store	  Nordiske	  Telegrafselskab,	  ØK	  og	  Nordisk	  Fjer,	  
en	  række	  tidligere	  embedsmænd	  inden	  for	  kinesisk	  told-‐	  og	  postvæsen,	  hvoraf	  nogle	  var	  
samlere	  af	  kinesiske	  kunst	  og	  særdeles	  kyndige	  i	  kinesisk,	  en	  direktør	  for	  Kunstindustrimuseet,	  
en	  sprogekspert	  og	  leder	  af	  den	  3.	  danske	  ekspedition	  til	  Centralasien	  fra	  1947,	  en	  missionær	  
fra	  Manchuriet	  og	  en	  vis	  hr.	  Wang,	  som	  viste	  sig	  at	  være	  Van	  Fondens	  stifter.	  Tilknytningen	  til	  
det	  slagne	  regime,	  nu	  med	  sæde	  på	  Taiwan,	  betød,	  at	  der	  var	  grobund	  for	  en	  ny	  kinaforening.	  

Selskabet	  for	  kulturel	  forbindelse	  med	  Kina	  blev	  oprettet	  i	  1952	  efter	  Folkerepublikkens	  
oprettelse.	  Personerne	  i	  denne	  anden	  generation	  af	  kinainteresserede	  bestod	  af	  en	  række	  
kulturpersonligheder,	  som	  både	  var	  fascineret	  af	  det	  traditionelle	  Kinas	  ældgamle	  kultur,	  men	  
så	  sandelig	  også	  af	  det	  ny	  Kinas	  fremkomst	  på	  verdensscenen.	  Denne	  blanding	  af	  kulturradikale	  
og	  personer	  med	  tilknytning	  til	  DKP	  omfattede	  tidligere	  modstandsfolk,	  redaktionen	  omkring	  
Frit	  Danmark,	  Danske	  lægers	  sammenslutning	  mod	  krig,	  arkitekter	  med	  interesse	  for	  kinesisk	  
arkitektur,	  forfattere	  og	  litteraturkritikere	  på	  venstrefløjen	  og	  Tivolis	  direktion.	  Uanset	  en	  dansk	  
anerkendelse	  af	  Folkerepublikken	  allerede	  i	  1950	  var	  bestyrelsesmedlemmerne	  i	  stærk	  
modvind	  i	  pressen	  i	  en	  periode	  præget	  af	  en	  McCarthyistisk	  tidsånd.	  Forbindelsen	  til	  Kina	  
foregik	  via	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  den	  kinesiske	  ambassade.	  Selskabet	  stod	  for	  udpegningen	  af	  
en	  bredt	  sammensat	  VIP-‐delegation	  til	  besøg	  i	  Kina	  i	  1955,	  inden	  kulturrevolutionen	  senere	  
satte	  en	  stopper	  for	  en	  sådan	  aktivitet.	  

Selskabet	  blev	  i	  1973	  omdøbt	  til	  Venskabsforbundet	  Danmark-‐Kina.	  Foreningen	  blev	  med	  sine	  
over	  5.000	  medlemmer	  og	  en	  række	  ret	  autonome	  lokalafdelinger	  og	  arbejdsgrupper	  over	  hele	  
landet	  en	  bestanddel	  af	  det	  danske	  ungdomsoprør	  med	  stor	  inspiration	  fra	  de	  maoistiske	  
samfundseksperimenter.	  Den	  tredje	  generation	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  omfattede	  mange	  
studerende,	  hvoraf	  en	  del	  var	  medlemmer	  af	  Venstresocialisterne	  og	  KAP,	  lærere	  ved	  de	  højere	  
uddannelsesinstitutioner	  og	  øvrige	  statslige	  institutioner	  og	  kunstnere,	  bl.a.	  med	  tilknytning	  til	  
kunstnerkollektiver.	  Venskabsforbundet	  stod	  for	  sammensætningen	  af	  en	  række	  
rejsedelegationer	  til	  Kina	  fra	  1971	  og	  igen	  for	  varetagelsen	  af	  udsendelsen	  af	  tre	  bredt	  
sammensatte	  VIP-‐delegationer	  fra	  1978-‐1980.	  

I	  1999	  splittede	  Københavns	  lokalafdeling	  sig	  ud	  fra	  Venskabsforbundet	  for	  at	  oprette	  den	  
nuværende	  forening	  Dansk-‐Kinesisk	  Forening.	  Årsagen	  var	  primært	  uoverensstemmelser	  med	  
Århus	  lokalafdelings	  bestyrelse.	  Konflikten	  havde	  sit	  udspring	  i	  vurderingen	  af	  nedkæmpelsen	  
af	  studenterbevægelsen	  på	  Tian	  Anmen	  pladsen	  og	  dens	  konsekvenser	  for	  vores	  arbejde.	  I	  
København	  ønskede	  vi	  at	  tage	  offentlig	  afstand	  til	  de	  voldelige	  begivenheder	  og	  dermed	  over	  
for	  offentligheden	  signalere	  rent,	  at	  vi	  ikke	  kunne	  betragtes	  som	  en	  ambassadeforening.	  Og	  
hvem	  udgør	  så	  foreningens	  bestyrelse	  så	  af	  i	  dag?	  Sinologer,	  forskere,	  studenter,	  personer	  med	  
bred	  interesse	  i	  Kinas	  udvikling,	  og	  karakteriseret	  af	  en	  meget	  bred	  alderssammensætning,	  
bestemt	  ikke	  blot	  en	  fjerde	  generation	  af	  kinainteresserede.	  Vi	  har	  satset	  meget	  på	  en	  
foryngelse,	  men	  det	  er	  ikke	  lykkedes.	  

Fælles	  for	  de	  dansk-‐kinesiske	  foreningers	  arbejde	  har	  været	  at	  signalere	  både	  økonomisk	  og	  
politisk	  uafhængighed,	  mere	  eller	  mindre	  underforstået	  af	  den	  kinesiske	  regering.	  Det	  er	  ikke	  
det	  samme	  som	  ikke	  at	  have	  relationer	  til	  Kina,	  herunder	  den	  lokale	  ambassade	  i	  København.	  
Alle	  foreninger	  med	  interesse	  for	  et	  givet	  land	  og	  dets	  befolkning	  har	  en	  relation	  til	  pågældende	  
land,	  som	  en	  af	  foreningens	  livsnerver.	  I	  tilfældet	  DKF	  er	  relationen	  blevet	  gradvis	  reduceret,	  fra	  
at	  vi	  lejlighedsvis	  blev	  indbudt	  til	  en	  kulturel	  sammenkomst,	  eksempelvis	  en	  filmforestilling,	  



Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 21. generalforsamling Side 3 af 13 
Tirsdag den 19. februar 2019 klokken 17.30. Tirsdag den 19. februar 2019 klokken 17.30. 
 

årlige	  udvekslinger	  af	  nytårskort	  og	  invitation	  af	  formand	  og	  andre	  personer	  fra	  bestyrelsen	  til	  
de	  gængse	  fejringer	  af	  mærkedage	  som	  Folkerepublikkens	  oprettelse	  1.	  oktober	  og	  PLAs	  
fødselsdag	  1.	  august	  til	  yderst	  beskedne	  relationer	  i	  dag:	  en	  middag	  på	  kinesisk	  restaurant	  i	  
forbindelse	  med	  formandsskiftet,	  tilsendelse	  af	  Voice	  of	  Friendship,	  det	  officiel	  blad	  udgivet	  af	  
The	  Chinese	  People’s	  Association	  for	  Friendship	  with	  Foreign	  Countries,	  og	  invitation	  til	  de	  
omtalte	  mærkedage,	  sammen	  med	  stadig	  flere	  inviterede,	  primært	  fra	  erhvervslivet,	  
ambassadefolk	  fra	  alverdens	  lande	  og	  et	  beskedent	  antal	  fra	  den	  kulturelle	  elite,	  i	  2018	  på	  
Marriott	  Hotel.	  Jeg	  har	  et	  par	  gange	  forespurgt	  om	  at	  genoptage	  tidligere	  tiders	  
kultursammenkomster	  på	  ambassaden,	  men	  har	  ikke	  modtaget	  en	  officiel	  tilbagemelding.	  Mit	  
spørgsmål	  til	  gerneralforsamlingen	  lyder.	  Skal	  bestyrelsen	  arbejde	  for	  at	  fremme	  de	  beskedne	  
relationer	  til	  Kina	  via	  ambassaden?	  

De	  Dansk-‐kinesiske	  foreningers	  formålsparagraf	  har	  altid	  haft	  nogenlunde	  den	  samme	  
grundsubstans,	  men	  er	  i	  sin	  nuværende	  form	  reduceret	  til	  blot	  at	  lyde:	  ”Dens	  formål	  er	  at	  være	  
samlingssted	  for	  alle	  med	  interesse	  for	  Kina	  samt	  at	  formidle	  oplysning	  om	  Kina”.	  Det	  er	  i	  min	  
logik	  forståeligt	  og	  nødvendigt,	  at	  der	  findes	  en	  dansk-‐kinesisk	  forening.	  Kina	  er	  en	  uhyre	  
spændende	  nation	  at	  følge,	  og	  tillige	  en	  stat	  som	  med	  stormskridt	  nærmer	  sig	  at	  blive	  den	  
økonomisk	  dominerende	  stat	  i	  verden	  og	  hvad	  dermed	  følger:	  en	  stadig	  større	  indflydelse	  på	  
det	  globale	  magtspil.	  Det	  er	  sjældent,	  at	  en	  ny	  verdensmagts	  fremkomst	  bliver	  noget	  smukt	  
syn,	  og	  det	  ser	  absolut	  heller	  ikke	  til	  at	  ske	  i	  Kinas	  tilfælde.	  Interne	  såvel	  som	  internationale	  
krænkelser	  af	  normer	  og	  rettigheder	  hører	  i	  stigende	  grad	  til	  dagens	  dagsorden.	  Det	  betyder	  
sikkert	  en	  faldende	  interesse	  for	  nogen	  at	  være	  medlem	  i	  en	  Dansk-‐Kinesisk	  Forening,	  men	  i	  
min	  optik	  bliver	  det	  ikke	  mindre	  væsentligt	  at	  kunne	  tilbyde	  medlemskab	  af	  vores	  forening.	  

Som	  alle	  andre	  foreninger	  står	  vi	  over	  for	  en	  generel	  tendens	  blandt	  unge	  til	  ikke	  at	  engagere	  
sig	  i	  foreningers	  arbejde.	  Med	  den	  nylige	  svækkelse	  af	  kinesisk	  undervisning	  på	  det	  gymnasiale	  
niveau	  oplever	  vi	  yderlige	  en	  svagere	  tilknytning	  fra	  unge	  under	  uddannelse	  til	  foreningens	  
aktiviteter.	  Det	  er	  ikke	  forventeligt	  at	  opleve	  yderligere	  medlemstilgang	  i	  den	  kommende	  
fremtid,	  hvilket	  også	  indskrænker	  det	  økonomiske	  råderum	  i	  en	  nedadgående	  spiral.	  Det	  har	  
altid	  været	  min	  opfattelse,	  at	  en	  forening	  alene	  kan	  erhverve	  nye	  medlemmer	  via	  sit	  
aktivitetsniveau	  og	  via	  målrettet	  kommunikation	  om	  aktiviteterne	  til	  omverdenen.	  

Kommunikationen	  til	  omverdenen	  foregår	  via	  vores	  medlemsblad	  Kinabladet,	  via	  lejlighedsvis	  
udsendelse	  af	  Nyhedsbreve,	  via	  vores	  hjemmeside	  endelig	  via	  de	  sociale	  medier.	  Alle	  de	  
nævnte	  platforme	  er	  nødvendige.	  Indtil	  i	  dag	  har	  vi	  haft	  to	  hjemmesider,	  hvoraf	  den	  ene	  blev	  
mere	  og	  mere	  inaktiv.	  	  Nu	  har	  vi	  fået	  lovning	  på	  assistance	  til	  at	  udraderet	  den	  ikke-‐opdaterede	  
hjemmeside.	  Det	  vi	  skal	  blive	  dygtigere	  til	  er	  bedre	  at	  målrette	  kommunikationen	  mod	  et	  
potentielt	  interesseret	  publikum.	  Det	  kræver	  lidt	  mere	  forberedelse	  og	  omtanke,	  end	  vi	  i	  
bestyrelsen	  har	  kunnet	  magte.	  

Facebook	  som	  formidler	  af	  foreningsaktiviteter	  

Vor	  kasserer	  Ida	  Löchte	  oplyser,	  at	  foreningens	  facebook-‐profil	  har	  1067	  likes	  og	  1116	  følgere,	  
og	  at	  foreningens	  opslag	  når	  ud	  til	  mellem	  300-‐800	  facebookbrugere.	  	  

Vores	  følgere	  bor	  primært	  i	  Københavnsområdet.	  Den	  største	  gruppe	  af	  følgere	  er	  kvinder	  25-‐
34	  år	  (27%)	  og	  mænd	  25-‐34	  år	  (19%).	  

Det	  opslag	  som	  er	  nået	  ud	  til	  flest	  er	  opslået	  af	  vor	  tidligere	  sekretær	  Helle	  Willum	  Jensen	  d.	  
22/10-‐2018.	  Det	  var	  en	  invitation	  til	  et	  Kungfu	  arrangement	  i	  Danmark.	  Invitationen	  nåede	  ud	  
til	  820	  personer	  og	  fik	  261	  klik	  og	  44	  reaktioner,	  kommentarer	  eller	  delinger.	  
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Medlemskab	  

Ved	  årsskiftet	  optaltes	  i	  alt	  190	  medlemmer.	  I	  tallet	  er	  inkluderet	  abonnenter	  på	  Kinabladet.	  I	  
2017	  havde	  foreningen	  203	  medlemmer,	  så	  medlemstallet	  er	  i	  fortsat	  tilbagegang.	  Hvad	  skal	  
der	  mon	  til	  for	  at	  ændre	  fortsat	  tilbagegang?	  

Kinabladet	  

Det	  lykkedes	  som	  planlagt	  at	  få	  udgivet	  tre	  numre	  af	  Kinabladet,	  selv	  om	  det	  sidste	  nummer	  
først	  kom	  frem	  til	  medlemmerne	  i	  løbet	  af	  januar	  2019.	  Grafisk	  er	  bladet	  blevet	  flottere,	  først	  
og	  fremmest	  fordi	  vi	  nu	  har	  en	  lønnet	  grafiker	  til	  at	  stå	  for	  bladets	  design.	  Men	  bemandingen	  er	  
al	  for	  beskeden,	  fra	  to	  til	  nu	  blot	  en	  person	  i	  redaktionen,	  Charlotte	  Kehlet.	  Det	  går	  simpelt	  ikke	  
i	  længden.	  Vi	  skal	  have	  forstærket	  redaktionsarbejdet	  med	  flere	  medlemmer.	  Vi	  har	  etableret	  
en	  gruppe	  af	  personer	  til	  at	  komme	  med	  råd	  til	  redaktionen	  om	  potentielle	  skribenter.	  

Vi	  har	  endnu	  engang	  søgt	  om	  støtte	  til	  udgivelse	  af	  Kinabladet	  hos	  vores	  mæcen	  S.C.	  Van	  
Fonden.	  I	  2017	  søgte	  vi	  om	  og	  fik	  30.000	  kr.	  I	  2018	  søgte	  vi	  –	  med	  begrundelse	  i	  større	  udgifter	  
til	  design	  -‐	  om	  40.000	  kr.,	  således	  som	  vi	  har	  fået	  i	  tidligere	  år.	  Vi	  fik	  35.000	  kr.	  i	  denne	  omgang	  
til	  udgivelse	  af	  tre	  numre,	  så	  det	  gælder	  om	  at	  klø	  på,	  så	  vi	  ikke	  skal	  tilbagebetale	  penge	  til	  
fonden.	  Jeg	  har	  på	  foreningens	  vegne	  takket	  for	  den	  fine	  opmuntring	  og	  i	  den	  forbindelse	  
underskrevet	  en	  ”tro	  og	  love	  erklæring”.	  Og	  fra	  generalforsamlingen	  skal	  endnu	  engang	  lyde	  en	  
tak	  for	  donationen	  til	  S.C.	  Van	  Fonden.	  

Offentlige	  arrangementer	  

Der	  blev	  i	  løbet	  af	  2018	  afholdt	  i	  alt	  8	  foredrag;	  et	  foredrag	  blev	  aflyst	  og	  udskudt	  til	  2019.	  
Foreningen	  havde	  igen	  den	  glæde	  at	  kunne	  trække	  på	  både	  en	  række	  unge	  såvel	  som	  veteraner	  
som	  foredragsholdere,	  heriblandt	  medarbejdere	  fra	  adskillige	  universiteter,	  forfattere,	  
foredragsholdere	  og	  journalister.	  	  

Det	  brede	  spektrum	  af	  oplysende,	  debatskabende	  og	  oplevelsesrige	  arrangementer	  fremgår	  af	  
oversigten:	  

23.	  januar	  Foredrag	  ved	  Kjeld	  Erik	  Brødsgaard,	  professor	  ved	  Asia	  Research	  Centre,	  
Copenhagen	  Business	  School:	  ”Kina	  efter	  19.	  partikongres”	  

21.	  marts	  Foredrag	  ved	  Søren	  Hein	  Rasmussen,	  forfatter	  og	  historiker:	  ”Mao”	  

19.	  april	  Foredrag	  ved	  Holger	  Dahl,	  arkitekt	  og	  foredragsholder:	  ”Pandaeffekten	  –	  en	  rejse	  ind	  i	  
Kinas	  hjerte”	  

15.	  maj	  Foredrag	  ved	  Bo	  Ærenlund	  Sørensen,	  Ph.d.:	  ”Modelarbejdere	  i	  historisk	  perspektiv”	  

14.	  august	  Foredrag	  ved	  Kjeld	  A.	  Larsen,	  formand	  for	  Dansk-‐kinesisk	  Forening:	  ”Fortællingen	  
om	  Selskabet	  for	  kulturel	  forbindelse	  med	  Kina”	  	  

3.	  september	  Foredrag	  ved	  Finn	  Berggren,	  forstander	  på	  Gerlev	  idrætshøjskole:	  “Om	  
idrætsudøvere	  og	  samarbejde	  med	  idrætsinstitutioner	  i	  Kina”	  

22.	  oktober	  Foredrag	  ved	  Clemens	  Stubbe	  Østergaard,	  Lektor	  i	  Statskundskab:	  “Kinas	  ny	  
silkevej”	  
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14.	  november	  Foredrag	  ved	  Lene	  Winther,	  journalist	  og	  vært	  på	  Radio24syvs	  ugentlige	  
radioprogram	  om	  Kina	  –	  Kina	  Snak:	  ”Et	  liv	  som	  journalist	  med	  Kina	  i	  centrum”	  

10.	  december	  Foredrag	  ved	  Nis	  Grünberg,	  CBS,	  om	  ”Kinas	  globale	  virksomheder”	  udskudt	  

Den	  tidligere	  mødegruppe	  eksisterer	  ikke	  mere,	  så	  bestyrelsen	  har	  påtaget	  sig	  opgaven	  at	  stå	  
for	  planlægningen	  af	  mødearrangementerne.	  Tage	  Vosbein	  står	  for	  bestilling	  af	  lokaler	  og	  
teknik,	  Ida	  Löchte	  for	  kassen	  og	  Kjeld	  A.	  Larsen	  for	  at	  finde	  og	  kontakte	  potentielle	  
foredragsholdere	  og	  indledning	  af	  møderne.	  Bestyrelsen	  tillige	  med	  Vibe	  Fischer	  står	  for	  indkøb	  
af	  kaffe,	  the	  og	  kinesiske	  snacks,	  fremstilling	  af	  the	  og	  kaffe,	  fremsætning	  af	  stole	  og	  oprydning	  
af	  lokalet	  efter	  møderne.	  Alle	  foredrag	  foregår	  i	  Forsamlingshuset,	  Onkel	  Dannys	  Plads	  5,	  som	  vi	  
lejer	  af	  Københavns	  kommune.	  Vi	  er	  meget	  tilfredse	  med	  stedet,	  da	  det	  er	  centralt	  beliggende	  
og	  generelt	  kendt	  som	  stedet	  for	  vores	  arrangementer.	  	  

Vi	  har	  ikke	  ganske	  styr	  på,	  hvor	  mange	  deltagere	  der	  har	  været	  til	  de	  enkelte	  arrangementer	  i	  
løbet	  af	  2018,	  hvilket	  skyldes	  manglende	  kontinuitet	  vedrørende	  varetagelse	  af	  
kassefunktionen.	  I	  løbet	  af	  2017	  talte	  vi	  i	  alt	  ca.	  234	  deltagere,	  og	  i	  2018	  har	  antallet	  været	  
meget	  svingende	  fra	  møde	  til	  møde,	  men	  helt	  klart	  med	  et	  mindre	  samlet	  antal	  deltagere	  
sammenlignet	  med	  2017.	  Vi	  har	  hele	  året	  annonceret	  som	  i	  de	  tidligere	  år,	  nemlig	  på	  Facebook,	  
i	  Kinabladet,	  på	  Kinabladet.dk,	  og	  via	  udsendelse	  af	  vores	  Nyhedsbrev.	  Bestyrelsen	  takker	  
Elizabeth	  Gawel	  for	  oplægning	  af	  foredrag	  på	  hjemmeside	  og	  udsendelsen	  af	  de	  mange	  
nyhedsbreve	  om	  samme.	  

Vores	  forening	  har	  i	  en	  årrække	  betegnet	  den	  månedlige	  talerstol	  i	  Dansk-‐Kinesisk	  Forening	  
som	  den	  mest	  aktive	  i	  Danmark,	  hvor	  en	  lang	  række	  alsidige	  og	  væsentlige	  temaer	  vedrørende	  
Kina	  foredrages	  på	  dansk	  i	  et	  åbent	  forum.	  I	  december	  2018	  fik	  foreningens	  formand	  en	  
henvendelse	  fra	  Foreningen	  af	  lærere	  i	  samfundsfag,	  som	  bekræfter	  synligheden	  af	  vores	  
foredragsaktivitet	  og	  dermed	  denne	  position:	  

”Vi	  skriver	  til	  dig,	  da	  vi	  kan	  se,	  at	  du	  er	  formand	  for	  Dansk-‐Kinesisk	  forening	  og	  at	  I	  -‐	  i	  en	  
årrække	  -‐	  har	  afviklet	  en	  imponerende	  række	  af	  spændende	  foredrag	  om	  Kina	  med	  eksempelvis	  
Lene	  Winther,	  Clemens	  Stubbe	  Østergaard,	  Kjeld	  Erik	  Brødsgaaard,	  Kristian	  Kongshøj,	  Jørgen	  
Delman,	  Laura	  Dombernowsky,	  Camilla	  T.	  N.	  Sørensen,	  Liselotte	  Odgaard,	  Søren	  Hein	  
Rasmussen,	  Andreas	  Møller	  Mulvad,	  Bent	  Nielsen	  og	  mange	  flere.	  	  
	  
I	  regi	  af	  hhv.	  Foreningen	  af	  lærere	  i	  samfundsfag	  (FALS)	  og	  Historielærerforeningen	  har	  vi	  siden	  
2014	  skabt	  tradition	  for,	  at	  vi	  hvert	  år	  afvikler	  et	  enkelt	  arrangement	  (typisk	  af	  en	  dags	  
varighed)	  på	  Hasseris	  Gymnasium	  i	  Aalborg,	  hvor	  gennemsnitligt	  350	  af	  vores	  kolleger	  fra	  hele	  
landet	  har	  deltaget	  (flest	  i	  2018,	  hvor	  vi	  var	  knap	  600	  deltagere	  fra	  over	  100	  forskellige	  
uddannelsesinstitutioner).	  Med	  henblik	  på	  december	  2019	  planlægger	  vi,	  at	  det	  skal	  være	  med	  
fokus	  på	  Kina.	  Baggrunden	  herfor	  er,	  at	  vi	  forventer	  (og	  gerne	  vil	  støtte	  op	  om),	  at	  Kina	  
fremadrettet	  kommer	  til	  at	  fylde	  mere	  i	  undervisningen	  i	  såvel	  historie	  som	  samfundsfag.	  Det	  
er	  her	  vores	  indtryk,	  at	  vores	  kolleger	  (og	  os	  selv)	  ikke	  er	  klædt	  optimalt	  herpå,	  hvilket	  vi	  gerne	  
vil	  ændre	  på.	  

Men	  vi	  står	  samtidig	  med	  en	  udfordring,	  da	  vores	  kendskab	  til	  Kina	  og	  de	  tilhørende	  eksperter	  
er	  meget	  begrænset.	  Det	  er	  meget	  vigtigt	  for	  os,	  at	  de	  oplægsholdere,	  som	  vi	  tilknytter,	  ikke	  
alene	  er	  meget	  vidende,	  men	  også	  stærke	  formidlere.	  Vi	  kan	  godt	  læse	  os	  frem	  til,	  hvem	  der	  -‐	  i	  
en	  dansk	  kontekst	  -‐	  er	  centrale	  forskere	  på	  forskellige	  områder	  i	  tilknytning	  til	  Kina,	  men	  det	  er	  
meget	  svært	  for	  os	  at	  vurdere	  deres	  formidlingsmæssige	  evner.	  Ved	  nogle	  af	  dem	  kan	  vi	  se	  
video	  på	  nettet,	  men	  det	  giver	  kun	  et	  lille	  indblik.	  Her	  har	  I	  (jf.	  de	  mange	  oplægsholdere,	  som	  I	  
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har	  haft	  besøg	  af)	  en	  uvurderlig	  indsigt,	  som	  vil	  kunne	  hjælpe	  os	  til	  at	  skabe	  det	  bedst	  mulige	  
afsæt	  for	  at	  vi	  og	  vores	  kolleger	  bliver	  mere	  indsigtsfulde	  i	  forhold	  til	  Kina.	  Det	  er	  derfor	  vores	  
håb,	  at	  du/I	  kan	  hjælpe	  os	  videre.”	  

Jeg	  har	  selvfølgelig	  sagt	  ja	  til	  opfordringen	  om	  at	  bidrage	  til	  omtalte	  efteruddannelseskursus.	  

Udviklingen	  i	  Kina	  

I	  bestyrelsen	  er	  vi	  enige	  om,	  at	  det	  er	  nyttigt	  for	  vores	  arbejde	  at	  vi	  løbende	  diskuterer	  
udviklingen	  i	  Kina,	  herunder	  hvad	  der	  skrives	  i	  medierne	  og	  tidsskrifter.	  Det	  er	  en	  af	  de	  
aktiviteter,	  som	  vi	  i	  øvrigt	  ikke	  kan	  lade	  være	  med	  at	  involvere	  hinanden	  i,	  og	  som	  vi	  har	  stor	  
fornøjelse	  af.	  Interessen	  for	  Kinas	  ældgamle	  historie	  og	  udviklingen	  i	  Kina	  i	  dag	  er	  det	  kit,	  som	  
binder	  bestyrelsen	  sammen.	  

Fra	  hundens	  år	  i	  2018	  til	  grisens	  år	  i	  2019	  	  	  

Hundens	  karakteristika	  på	  kort	  form	  kan	  opdeles	  i	  positive	  egenskaber:	  særdeles	  loyal,	  trofast,	  
ærlig,	  generøs	  og	  uselvisk,	  rigtige	  gode	  egenskaber	  set	  med	  vor	  organisations	  øjne,	  men	  de	  
negative	  egenskaber	  ved	  hunden	  har	  måske	  overtrumfet	  de	  positive:	  pessimistisk,	  lettere	  
fraværende,	  bekymret	  og	  reserveret.	  

Så	  vi	  sætter	  vores	  lid	  til	  grisens	  år,	  som	  startede	  den	  5.	  februar.	  Grisens	  generelle	  karakter	  kan	  
ligeledes	  opdeles	  i	  de	  positive	  og	  negative	  sider.	  Det	  tegner	  lyst	  når	  vi	  ser	  på	  de	  positive	  
egenskaber:	  Gavmild,	  tolerant,	  galant,	  oprigtig,	  humoristisk,	  munter,	  omsorgsfuld,	  og	  egentlig	  
meget	  intelligent.	  Det	  må	  da	  blive	  et	  fremgangsrigt	  år.	  Så	  vi	  vælger	  at	  lade	  de	  negative	  
egenskaber	  træde	  i	  baggrunden,	  men	  skal	  for	  en	  god	  ordens	  skyld	  lige	  nævnes:	  naiv,	  egoistisk,	  
humørsyg,	  egenrådig	  og	  glad	  for	  smiger.	  

	  
	  

Februar	  2019	  
Kjeld	  A.	  Larsen	  
	  
Bemærkninger:	  	  
	  
I	  Århus	  fejrede	  VDK	  (Venskabsforbundet	  Danmark-‐Kina)	  det	  kinesiske	  nytår	  med	  en	  stor	  fest.	  
VDK’s	  blad	  Danmark-‐Kina	  får	  opbakning	  fra	  lokale	  sinologer	  og	  lektorer	  på	  Universitetet.	  
	  
Jan	  Öberg	  blev	  foreslået	  som	  foredragsholder.	  
	  
Der	  har	  siden	  forbundets	  start	  været	  tre	  VIP-‐delegationer	  i	  Kina.	  Den	  første	  havde	  Philip	  
Arctander,	  den	  anden	  Kjeld	  Allan	  Larsen	  og	  den	  tredje	  Julie	  Schrøder	  som	  rejseledere.	  Alle	  tre	  
delegationer	  var	  med	  inviterede	  deltagere.	  
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Det	  er	  blevet	  besværligt	  og	  meget	  dyrt	  at	  få	  visum	  til	  Kina.	  
	  
Den	  sædvanlige	  nytårskoncert	  på	  Confucius	  Instituttet	  glippede	  i	  år,	  og	  Ambassaden	  har	  lukket	  
ned	  for	  forbindelsen	  til	  os.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  spørgsmålet	  om	  kontakt	  til	  herboende	  kinesere	  svarede	  Kjeld,	  at	  der	  forsøges	  
på	  at	  skaffe	  kontakt,	  men	  det	  trækker	  ud.	  Interessen	  er	  åbenbart	  ikke	  så	  stor,	  men	  vi	  bestræber	  
os	  på	  at	  skabe	  et	  venskabeligt	  forhold.	  
	  

Punkt	  3:	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  årsregnskabet	  2108	  
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Kommentarer	  til	  regnskabet	  for	  2018	  
Indtægter	  
	  
Tilskud	  fra	  fonde	  m.v.	   S.C.Van	  Fonden	  har	  i	  år	  givet	  os	  35.000	  kr.	  til	  bladet.	  

Tilskud	  fra	  Bladpuljen:	   	  

	  

Udgifter:	  

Mødegruppen:	   	  Underskuddet	  skyldes	  den	  store	  husleje	  på	  800	  kroner	  per	  møde.	  

Gaver	  og	  blomster:	   Blomstergaver	  

Afskrivning:	   Alt	  er	  afskrevet	  til	  0	  kroner.	  

Kontingent	  til	  foreninger:	   Foreningen	  af	  Danske	  Kulturtidsskrifter	  

Status:	  

Inventar:	   Mødegruppens	  projektor	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.	  

 

Punkt	  4:	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

Der	  er	  ikke	  indkommet	  forslag.	  
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Punkt	  5:	  Arbejdsprogram	  og	  budget	  for	  2019	  
	  

Forslag til 
Arbejdsprogram 2019 
 
I 2019 skal vi først og fremmest arbejde for konsolidering, dvs: 
I Få udfyldt de pladser i bestyrelsesarbejdet, som involverer arbejdet som kasserer og 
sekretær 
II Få tilknyttet flere medarbejdere til at varetage det redaktionelle arbejde med 
Kinabladet 
III Mobilisere flere medarbejdere til at varetage funktionen med at finde 
foredragsholdere til vores række af offentlige møder  
 
Ad I: Bestyrelsesarbejdet 
Vi har hårdt brug for nye kræfter i bestyrelsen til at løse så fundamentale opgaver som 
varetagelse af kassererposten og sekretærfunktionen. De eventuelle kandidater 
behøver nødvendigvis ikke at deltage i bestyrelsesarbejdet. Den nuværende 
bestyrelses har set sig om i det mulige landskab og har rettet henvendelse til 
offentligheden generelt og til konkrete personer 
 
Ad II: Kinabladet 
Vi har i år fået 35.000 kr. til udgivelse af Kinabladet 2019 med en frekvens af tre numre. 
Den opgave burde kunne løses, men det betyder, at der skal knyttes flere personer til 
det egentlige redaktionelle arbejde. Der har aldrig tidligere kun været tilknyttet én 
person til redaktionen. Nye redaktionelle medarbejdere kan tilknyttes redaktion uden at 
deltage i bestyrelsesarbejdet. En sådan konstruktion har i øvrigt altid været foreningens 
praksis. Heldigvis bidrager nogle få i et læst tilknyttet netværk med at finde 
foredragsholdere og levere artikler. 
Hvad indhold i Kinabladet angår, så ser det for øjeblikket ikke så sort ud, idet der 
allerede ligger tilsagn om en række artikler, og flere bog- og filmanmeldelser er allerede 
sikret. 
Følgende forfattere har lovet artikler til Kinabladet: 
Finn Berggreen om samarbejdet mellem Gerlev Idrætshøjskole og kinesiske 
uddannelsesinstitutioner (1. marts), Rune Steenberg om Xinjiang (1.marts), Karsten 
Hermansen om kunstsamler og Kinafarer Sophus Black (1. marts), Alexandra Nilsson 
om salg af kinesisk kunst hos Bruun-Rasmussen (1. marts), artikel om maleren Lars 
Ravn bosat i Kina (1. marts), artikel om Karl Marx og fødebyen Trier i anledning af 200 
året for hans fødsel ved Kirsten Becker Hansen og Kjeld A. Larsen (1. marts), Clemens 
Stubbe Østergaard om Kina og Afrika (1. juli), Peer Christensen og Kjeld A. Larsen om 
fattigdom og ulighed i Kina (1. juli), Jørgen Delman om status på Kinas energi- og 
klimapolitik (1. november), Andreas Møller Mulvad om Marx og Mao i skudlinjen (1. 
november), Christel Braae om Haslund-Christense og Nationalmuseets udstilling om 
Haslund og Mongoliet (1. november) Kjeld A. Larsen om dansk-kinesiske foreninger (1. 
november), maleren Linda Bjørnskov fra Corner om kursus i Kina om tuschmaling, 
Benjamin Asmussen om Kinahandelen i 1700/1800-tallet, Bertel Heurlin om Kinas 
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sikkerhedspolitik, Allan Von Mehren, chefanalytiker Danske bank, om de økonomiske 
fremtidsudsigter i en usikker verden, og Philip Wenzel Kyhl fra Eighty&Agency om 
kinesisk turisme. 
 
Ad III: De offentlige foredrag 
Foreningen har ikke længere en mødegruppe, så opgaven at finde nye 
foredragsholdere ligger hos den samlede bestyrelse, i praksis har opgaven været løst af 
formanden. Så også denne opgave bør løses med et større antal personer, som ikke 
behøver at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen har endnu engang drøftet om vi selektivt kan betale honorar til kommende 
foredragsholdere, som ikke har et fast lønnet job. Vi er blevet enige om, at vi fortsat ikke 
kan tilbyde honorar, dels har vi ingen midler hertil, dels kan vi ud fra et moralsk 
synspunkt ikke give os i kast med at vurdere foredragsholderes økonomiske situation. 
Følgende foredrag er aftalt for forårets møderække: 
Foredrag af Rune Steenberg om situationen i Xinjiang – allerede afviklet den 29. januar 
Foredrag af Michael Carstensen fra Sinex om danske turisters rejser til Kina den 18. 
marts 
Foredrag af Benjamin Asmussen ”Mellem København og Kanton - handel, netværk og 
kulturmøder mellem Kina og det Oldenborgske Monarki, 1730-1840 den 9. april 
Udflugt til Pantomimeteatret i Tivoli med arkitekten Jens Bertelsen som guide i maj 
Efterårets møderække: 
Udflugt til Nationalmuseets særudstilling om nomader i Indre Mongoli ved 
museumsinspektør Christel Braae den 3. september 2019 
Et udskudt foredrag af Nis Grûnberg om Kinas statslige virksomheder, SOE’erne 
Et foredrag ved Læge/akupunktør Lian Chen Tving, Lægernes Akupunktur om 
traditionel kinesisk medicin og akupunktur 

Foredrag af Jørgen Nørgaard Pedersen ”Kina fremtidens land – også for dets kristne 
kirke” om Kinamissionen i Manchuriet den 12. november 
Forslag til nye foredragsholdere og udflugtsmål:  
Malene Ravn, forfatter til ”I dine øjne”, Signe Jungersted og Thea Hammerskov fra 
WoCo om kinesisk turisme i Danmark, Rasmus Helles om det kinesiske internet, Holger 
Dahl om danske arkitekter og inspiration fra kinesisk arkitektur, Casper Wichmann om 
Kina og Afrika  
 
Bestyrelsen februar 2019 
	  
Arbejdsprogrammet blev vedtaget. 
	  
	  
BUDGETTET	  FOR	  2019	  

Ida	  Löchte	  gennemgik	  det	  udleverede	  budget	  (se	  ovenfor	  under	  regnskab).	  
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Der	  er	  søgt	  om	  40.000	  kroner	  til	  bladet,	  men	  vi	  har	  kun	  fået	  35.000,	  da	  vi	  kun	  udgiver	  tre	  blade	  
nu	  (fra	  og	  med	  2017).	  

	  

På	  et	  spørgsmål	  om	  det	  store	  budgetterede	  underskud	  kunne	  reduceres	  hvis	  trykkeriet	  kendte	  
en	  billigere	  grafiker.	  Redaktionen	  svarede,	  at	  den	  nuværende	  er	  meget	  dygtig	  og	  pengene	  
værd.	  

	  

Budgettet	  blev	  derefter	  godkendt	  uden	  ændringer.	  

	  

Punkt	  6:	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  2019	  

Uændret	  kontingent	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  

	  

Punkt	  7:	  Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  

	  
På	  valg	  er:	  
Kjeld	  A.	  Larsen	  (genopstiller)	  
Carsten	  Gyrn	  (genopstiller	  ikke)	  
Cathrine	  Strange	  (genopstiller	  ikke)	  
Silke	  Hult	  Lykkedatter	  
Jannie	  Ørsted	  Nielsen	  
	  
Til	  Suppleanter:	  
Michael	  Østerby	  Jørgensen	  
Peder	  Kristian	  Havemann	  
	  
Ikke	  på	  valg	  er:	  
Charlotte	  Kehlet	  
Ida	  Löchte	  
Tage	  Vosbein	  
	  
Alle	  opstillede	  blev	  valgt.	  

	  
Punkt	  8:	  Valg	  af	  revisorer	  og	  suppleant	  uden	  for	  bestyrelsen	  

	  
På	  valg	  er:	  
Revisor	  Bjørn	  Runge	  og	  suppleant	  Steen	  Petersen	  
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Valgt	  blev:	  
Revisor	  Steen	  Petersen,	  suppleant	  Bjørn	  Runge	  

Punkt	  9:	  Eventuelt	  
	  

Der	  var	  intet	  til	  eventuelt.	  

	  

Generalforsamlingen	  sluttede	  klokken	  18.50	  

	  


