
 
 

Forslag til Arbejdsprogram 2021 
 

I 2021 skal vi fortsat arbejde for konsolidering, dvs: 
 

I. Få udfyldt alle 7 pladser i bestyrelsen + 2 suppleanter så der er flere kræfter til at tage 

sig af foreningens opgave. 

II. Få tilknyttet flere interesserede til at finde foredragsholdere til vores række af 

offentlige møder. 

III. Få tilknyttet flere interesserede til at varetage arbejdet med at finde forfattere til artikler, 

foretage interviews til Kinabladet og læse korrektur på artikler. 

 

 
Ad I: Bestyrelsesarbejdet 

 

Vi har altid brug for nye kræfter i bestyrelsen. Den nuværende bestyrelses har set sig 

om i det mulige landskab og har rettet henvendelse til offentligheden generelt og til 

konkrete personer. 

Ad II: De offentlige foredrag 
 

Opgaven med at finde nye foredragsholdere ligger hos den samlede bestyrelse, i 

praksis har opgaven været løst hovedsageligt af formanden. Denne opgave bør løses 

med et større antal personer, som ikke nødvendigvis behøver at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. 

Vi skal arbejde for at opnå status som almen oplysende forening hos Københavns 

kommune, således at vi kan få nedbragt udgiften for leje af lokale. Vi vil fortsat gerne 

bibeholde Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, da det er et velegnet, centralt 

beliggende lokale og velkendt af vore medlemmer. 

På grund af coronasituationen er der ikke endnu planlagt foredrag for 2021 (udover online 

foredraget den 4. marts 2021). Foreningen arbejder på at arrangere flere online foredrag 

både pga. corona-restriktioner men også for at komme bedre ud til medlemmer i 

provinsen og åbne for foredragsholdere som ikke har mulighed for at give et fysisk 

foredrag i 

København. 
 

Foreningen regner med at kunne genoptage fysiske møder senest i andet halvår af 

2021. Ad III: Kinabladet 

Redaktionen består af Kjeld Allan Larsen (ansv.), Silke Hult Lykkedatter og Tage 
Vosbein. Jannie Ørsted Nielsen (sekretær og webmaster) træder ud af redaktionen for at 
fokusere på foreningens aktiviteter online. Vi har i år fået 40.000 kr. til udgivelse af 
Kinabladet årgang 



 
 

2021 med en frekvens af tre numre. Den opgave burde kunne løses. Nye redaktionelle 

medarbejdere kan tilknyttes redaktionen uden at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi mangler 

en person med journalistisk erfaring, som kan foretage interviews og referat fra de 

offentlige møder, som kan bringes i Kinabladet, så alle medlemmer kan få indblik i 

foredragsaktiviteterne. 

Hvad indhold i Kinabladet angår, så ser det på kort sigt ret lyst ud, idet der allerede 

ligger tilsagn om en række artikler og flere boganmeldelser. Men der skal meget 

knofedt til fortsat at kunne opstøve nye forfattere. 

En række medarbejdere ved universitetsinstitutter og andre institutioner er blevet 

opfordret til at skrive om undervisning i kinesisk og forskning om Kina på deres 

institutioner. 



 
 

 


