Dansk-Kinesisk Forenings 24. generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt på Onkel Danny Plads 9, torsdag den 3. februar 2022, kl. 18.00.
Referat godkendt 8. februar 2022 af formand Kjeld Allan Larsen og dirigent Søren Kjeldsen-Kragh.
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6. Fastsættelse af kontingent for 2021
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
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9. Vedtægtsændringer
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Punkt 1. Valg af dirigent og referent.
Generalforsamlingen valgte Søren Kjeldsen-Kragh som dirigent og Peter Skov som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

Punkt 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Beretningen blev fremlagt af formand Kjeld Allan Larsen. Beretningen godkendtes af
generalforsamlingen. Se Bilag A.

Punkt 3. Fremlæggelse af årsregnskabet
Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Peter Skov. Årsregnskabet godkendtes.
Se bilag B.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag og kommentarer
Der var ingen indkomne forslag.
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Punkt 5. Arbejdsprogram og budget for 2021
I 2022 vil bestyrelsen:
-

-

Gennemføre mindst 8 arrangementer (bilag med foreløbige forslag)
Udgive 3 numre af Kinabladet (bilag med foreløbige forslag)
Diskutere forholdet til det officielle Kina
Diskutere hvordan Foreningen i højere grad kan bidrage til den offentlige viden, indsigt og
debat om Kina i Danmark
Diskutere hvordan vi kan bruge de sociale medier mere aktivt til at fremme foreningens
formål, samt til oplysning om foreningen og dens aktiviteter, konkret Kinabladet og
arrangementer.
Komme i tættere kontakt med medlemmerne vedrørende ideer til arrangementer, forslag til
artikler og indhentning af illustrative materialer til Kinabladet.

Budget for 2022 findes i bilag C.
Generalforsamlingen godkendte arbejdsprogrammet og budgettet.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent for 2021
Generalforsamlingen besluttede at bibeholde kontingentet uændret for 2022.

Punkt 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Generalforsamlingen valgte bestyrelsen for 2022, den består af syv medlemmer og to suppleanter:
-

Kjeld Allan Larsen (formand), ikke på valg
Jannie Ørsted Nielsen (sekretær), ikke på valg
Peter Skov (kasserer), ikke på valg
Jørgen Delman (bestyrelsesmedlem), ikke på valg
Tage Vosbein (bestyrelsesmedlem), genvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen
Yasmin Liu (bestyrelsesmedlem), nyvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen
Marianne Jakobsen (bestyrelsesmedlem), nyvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen
Anna Davidsen Buhl (suppleant), nyvalgt som suppleant på generalforsamlingen
Charlotte Kehlet (suppleant), valgt som suppleant på generalforsamlingen (udtrådt af
bestyrelsen)

Bestyrelsen takker:
Silke Hult Lykkedatter, udtrådt af bestyrelsen
Anne Merete Møller, forsætter ikke som suppleant

Punkt 8. Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
Anker Scherning (revisor), genvalgt af generalforsamlingen
Carsten Gyrn (suppleant til revisor), genvalgt af generalforsamlingen
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Punkt 9. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har i nogen tid søgt at få godkendt foreningen som folkeoplysende af Københavns
Kommune, idet en godkendelse vil gøre det muligt for Foreningen at opnå rabat på lokaleleje i
forbindelse med afholdelse af foredrag og andre arrangementer. Kommunen har allerede godkendt
Foreningen, dog på betingelse af vedtagelse af vedtægtsændringer der bringer vedtægterne i
overensstemmelse med kommunens krav.
De foreslåede vedtægtsændringer findes i bilag D.
Generalforsamlingen forhåndsgodkendte vedtægtsændringerne dog uden eksklusionsparagraffen,
i den forventning at Kommunen godkender vedtægtsændringerne også uden denne.

Punkt 10. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.
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Bilag A Beretning for året 2021
Rammen for foreningens aktiviteter
Udgangspunktet for Dansk-Kinesisk Forenings aktiviteter er eksistensen af et Kina med en
årtusindlang historie og etablering, udbygning af og intensiteten i de dansk-kinesiske relationer.
Det gælder naturligvis for alle tidligere eksisterende og nuværende dansk-kinesiske foreninger.
I årene 2020 og igen i 2021 bidrog corona-krisen til en afdæmpning af de dansk-kinesiske
forbindelser på stort set alle områder. Verden er præget af en stadig mere intens konkurrence
mellem de to globale sværvægtere, det internt splittede USA og et stadig mere selvsikkert og
frembrusende Kina. Europa, heriblandt Danmark, har – af indlysende grunde - svært ved at
placere sig entydigt i dette magtspil. Den globale konkurrence har afgørende bidraget til
reduktionen af forbindelserne mellem Kina og Vesten. På det økonomiske og teknologiske område
indhenter Kina gradvis den vestlige Verden. Kina har efterhånden opnået en position, hvor en
liberaliseret økonomisk verdensorden er mere til gavn for Kina end USA og måske også Europa.
Kinas massive indtrængen i det globale økonomiske kredsløb og verdensorden ledsages i
stigende omfang af sinofobiske udfoldelser i massemediernes dækning af Kina. Sinofobien er
delvis selvforskyldt, da den ikke blot har rod i Kinas dominerende adfærd uden for Kinas grænser,
men også har udspring i de ulykkelige udviklingstendenser inden for Kinas grænser, heriblandt
undertrykkelsen af meningsdannelsen og krænkelser af menneskerettigheder, senest
eksemplificeret gennem kampagner i Xinjiang og Hong Kong. Sinofobien viser sig også som
manglende interesse og lyst til at sætte sig ind i de fremskridt for den brede befolkning, som
samtidig kan konstateres i Kina, heriblandt udryddelsen af absolut fattigdom på landet inden for
den målramme, som har været planlagt igennem en årrække, nemlig ved afslutningen af 2020, en
begyndende reduktion af uligheden mellem land og by og mellem provinserne, bl.a. som resultat af
en fortsat udvidelse af de velfærdsgoder, som vi kender fra EU-lande, eksempelvis universelle
pensionsordninger, sygesikring og arbejdsløshedsforsikring. Ulighederne i indkomst på det lokale
niveau, på landet og i byerne, er fortsat uhyre store, et resultat af iværksættelsen af de
økonomiske reformer siden midt-1990’erne. Det udgør et minefelt, som Kinnas ledelse må forholde
sig mere aktivt til her ved 100-års jubilæet for oprettelsen af Kinas Kommunistiske Parti.
I Danmark ses en fortsat svækkelse af de dansk-kinesiske forbindelser på en række områder.
Møder og kulturudveksling mellem kinesiske og danske forskere og kulturpersoner er blevet stærkt
reduceret. Det skyldes både nedlukning som resultat af corona-krisen, men også en mere
konfrontatorisk dialog på det statslige niveau. På det økonomiske område er forbindelserne fortsat
i aktiv udvikling inden for rammerne af det såkaldte strategiske partnerskab, og der er jo stadig
penge at tjene for danske virksomheder på verdens hastigst voksende marked i Kina.
Dansk-Kinesisk Forenings forbindelser til det officielle Kina befinder sig på et beskedent niveau.
Formanden modtager tidsskriftet Voice of Friendship, Yousheng, som udgives ca. fire gange om
året af The Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, men modtager
fortsat ikke nytårshilsener fra Selskabet. Fra den kinesiske ambassade i København har
Formanden nu for andet år i træk modtaget en nytårshilsen med brevpost fra politisk rådgiver Yang
Xiaorong, som besøgte Foreningen i 2019. Yang Xiaorong fik igen en digital nytårshilsen tilsendt
sammen med sidste udgave af Kinabladet. Dansk-Kinesisk forening plejer at få tilsendt en
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invitation til den årlige reception i anledning af den kinesiske nationaldag den 1. oktober, men i
både 2020 og 2021 blev receptionen ikke afholdt, helt givet som resultat af corona-krisens hærgen.
Bestyrelsen vil i det kommende år drøfte, hvilken relation vi bør have i forhold til det officielle Kina,
men også hvordan vi skal agere i forhold til de sinofobe omgivelser. Dansk-Kinesisk Forening
befinder sig ikke – og ønsker ikke at befinde sig - i en isoleret boble i vort eget samfund.
På baggrund af den skitserede situation har vi stor grund til som forening at være tilfredse med det
udfoldede aktivitetsniveau i det forløbne år 2021.

Bestyrelsens arbejdsindsats
På generalforsamlingen i februar 2021 genindvalgtes fra den afgående bestyrelse Jannie Ørsted
Nielsen, Silke Hult Lykkedatter og Kjeld A. Larsen; nyvalgt til bestyrelsen blev Peter Skov og
Jørgen Delman, og Charlotte Kehlet og Tage Vosbein sad over som bestyrelsesmedlemmer, idet
bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Anne Merete Møller og Yasmin Liu
Johansen blev indvalgt som suppleanter. Anker Schjerning blev genvalgt som revisor og Carsten
Gyrn som ny revisor suppleant. På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
Kjeld A. Larsen som formand og Peter Skov som foreningens kasserer. En ny redaktion for
Kinabladet blev nedsat med Kjeld A. Larsen som ansvarshavende redaktør tillige med Jørgen
Delman, Silke Hult Lykkedatter og Tage Vosbein. Foreningen fik oprettet en arrangementsgruppe
bestående af Jørgen, Peter, Yasmin og Kjeld. Silke og Jannie bestyrer foreningens facebook side.
Jannie varetager opgaven som sekretær, udsendelse af nyhedsbreve og bestyrer af hjemmesiden.
Det er lykkedes at få sammensat en bestyrelse af både veteraner og yngre personer med
interesse for Kina. Bestyrelsen har gennem året afholdt fire møder, hvoraf kun det første
konstituerende møde i marts blev gennemført via en internetforbindelse. De tre øvrige møder i
månederne maj, september og december blev gennemført som fysiske møder med indtagelse af et
fælles måltid. De gennemgående temaer til drøftelse og planlægning har været Kinabladet, de
offentlige arrangementer og kommunikationskanalerne til omverdenen.
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. Interessen for Kinas ældgamle historie
og udviklingen i Kina i dag er det kit, som binder bestyrelsen sammen.
På de tre fysiske møder har været et dagsordenssat tema, nemlig følgende: ”Den igangværende
debat om forskeres og opinionsdanneres selvcensur og den voksende sinofobi”, ”Hvor får vi vores
viden om Kina fra?” og ”Præsentation af et værk, erhvervet i Kina”.

Medlemskab
Ved årsskiftet 2021/2022 optaltes i alt 172 medlemmer. Medlemstallet fordeler sig på 32
almindeligt betalende medlemmer, 22 (2x11) almindeligt betalende par, 51 studerende og
pensionister, 48 (2x24) pensionerede par, 6 kollektive medlemskaber og 13 gratis
medlemmer/abonnementer af Kinabladet. Dertil kommer 38 abonnementer af Kinabladet (ikke
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medlemmer af foreningen), hvoraf 6 betalende. Det er – desværre - alt i alt 19 medlemmer færre
end sidste år. Bestyrelsen håber, at den større spredning af Kinabladet til foredragsholdere og
tidsskriftets skribenter vil bidrage til en styrkelse af medlemstal og abonnement på Kinabladet.
Som alle andre foreninger står vi over for en generel tendens blandt unge til ikke at engagere sig i
foreningers arbejde. Men via de yngre bestyrelsesmedlemmers indsats har vi fået en større
kontaktflade til yngre mennesker med Kinainteresse. Medlemsrekruttering er en særdeles vigtig
opgave for en nyvalgte bestyrelse at arbejde med at finde løsninger på.
Det er bestyrelsens opfattelse, at en forening alene kan erhverve nye medlemmer via sit
aktivitetsniveau og via målrettet kommunikation om aktiviteterne til omverdenen. Så det er her
bestyrelsen vil sætte ind.
Kommunikationen til omverdenen foregår via sekretariatet, vores medlemsblad Kinabladet, via
lejlighedsvis udsendelse af nyhedsbreve, via vores hjemmeside og endelig via de sociale medier.
Alle de nævnte platforme er nødvendige. Foreningens hjemmeside er blevet klart forbedret i det
forløbne år og kan findes på adressen www.dansk-kinesisk.dk. Vi takker foreningens sekretær
Jannie for en fornem indsats. Vi skal fortsat arbejde med i endnu højere grad at målrette
kommunikationen mod et potentielt interesseret publikum.

Kinabladet
Grundlaget for udgivelsen af Kinabladet har altid været den årlige støtte fra S.C. Van Fonden. I
november 2021 søgte vi om 45.000 kr. til udgivelse af årgang 2022 med planlagte tre numre. Det
var 5.000 kr. mere end vi havde søgt om og opnået støtte til i 2020. Til vor store glæde blev vor
ansøgning imødekommet, så vi står lidt bedre rustet økonomisk til udgivelse af Kinabladet i dette
år. Fra bestyrelse og generalforsamling skal endnu engang lyde en tak for donationen til S.C. Van
Fonden.
Samtidig har vi forhandlet med vor trykker Jørn Thomsen Elbo A/S om en reduktion af
omkostningerne for udgivelse af året sidste udgave Nr. 87. Omkostningsreduktionen har først og
fremmest betydet, at vi har måttet give køb på papirkvaliteten. Kinabladets reducerede vægt har
samtidig betydet besparelser på portoen.
Redaktionen består nu af fem personer, hvoraf fire fra bestyrelsen: Silke Hult Lykkedatter, Tage
Vosbein, Jørgen Delman og Kjeld A. Larsen. Fra maj blev redaktionen udvidet med inddragelse af
Mette Brøndum, som er kandidat i Kinastudier fra Aarhus, gymnasielærer og uddannet journalist.
Mettes indsats i redaktionen har klart styrket den journalistiske bearbejdning af Kinabladet. Mette
bidrager også lejlighedsvis med interviews og eventuelt referater fra vore offentlige møder.
Journalister har tidligere i Kinabladets historie spillet en stor rolle for fremskaffelse og bearbejdning
af læseværdigt stof til Kinabladet.
Redaktionens arbejde består først og fremmet i at fremskaffe artikler fra personer med indsigt i og
viden om kinesiske forhold og dansk-kinesiske relationer, holde de potentielle skribenter i ørerne
med henblik på at aflevere lovede artikler inden for de fastlagte deadlines, fordele den
redaktionelle bearbejdning af artiklerne mellem redaktionsmedlemmerne og endelig at foretage
den fornødne korrekturlæsning inden overgivelsen til vor trykker. Redaktionen har nu udarbejdet

6

en fælles skabelon til nytte for skribenterne, hvad angår artiklernes længde, illustrationsmateriale,
manchet etc.
Det lykkedes som planlagt at få udgivet - og betalt for - tre numre af Kinabladet i 2021.
Redaktionen satser på en mangfoldighed af temaer, om det moderne såvel som det historiske
Kina. Grafisk er bladet blevet flottere, først og fremmest fordi vi har en lønnet layouter Holger Dahl
til at stå for bladets design. Vi vil nødigt undvære Holgers indsats, men redaktionen ønsker
smatidig at engagere sig mere i bladets layout, forløbet af artikler, brugen af illustrationer o.lign.
Det er endnu ikke besluttet, om vi skal vælge en anden trykker, som via egen layouter kan
reducere omkostningerne for udgivelsen af Kinabladet yderligere. Men redaktionen har haft et
ønske om at fortsætte med en layouter, som har Kina-kendskab og kan kinesisk.
Foreningen har oprettet et digitalt arkiv på hjemmesiden med udgivne nr. af Kinabladet, og
bestyrelsen har besluttet fortløbende at lægge indholdsfortegnelsen for de tre senest udgivne
numre på foreningens hjemmeside, inden udgivelserne endeligt lander i det digitale arkiv.

Offentlige arrangementer
På årets første bestyrelsesmøde etableredes en gruppe med ansvar for kontakt med potentielle
foredragsholdere og gennemførelse af arrangementerne. Arrangementsgruppen består af Yasmin
Johansen, Peter Skov, Jørgen Delman og Kjeld A. Larsen. Peter Skov står for kontakten til
Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads.
De første måneder af år 2021 var igen stærkt præget af corona-epidemiens genopblussen. Vi fik
alligevel afholdt et rekordstort antal arrangementer. Af i alt ni arrangementer blev de fire afholdt
som webinarer, streamet fra Kina. I perioden juni-december blev afholdt fire fysiske møder i
foreningens traditionelle mødested Forsamlingshuset Kulturanstalten på Onkel Dannys Plads.
Møderne blev gennemført på afslappet vis med skyldig hensyntagen til de gældende coronaregler. Vi kunne sidst på året genoptage den normale foredragspraksis med en indlagt pause med
lejlighed til socialt samvær. Så småt har vi oplevet, at gymnasieelever med deres lærer i kinesisk
er mødt frem til en enkelt foredragsaften.
På møderne står Tage Vosbein og Peter Skov for at få teknikken til at fungere. Foreningens
sekretær Jannie Ørsted Nielsen har stået for indkøb af og tilberedning af kaffe, the og snacks til
pausen. Pengekassen styres af foreningens kasserer Peter Skov.
Spektret af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer fremgår af oversigten:
Tirsdag den 12. januar: foredrag ved sinolog og forfatter ved SupChina Mads Vesterager Nielsen
om ”En motorcykel odysse rundt i Kina”, streamet live fra Kina
Torsdag den 4. marts: Webinar ved forskningsattaché i Shanghai Thomas Trøst Hansen
om ”Virtuel opdagelsesrejse gennem Kinas techlandskab”, streamet live fra Shanghai via Jitsi
Meet
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Onsdag den 2. juni: foredrag ved Carlsberg Foundation Postdoctoral Fellow Mai Corlin
Frederiksen om ”Kunst og sikkerhedslovgivning i Hongkong – en visuel fortælling”, i
Forsamlingshuset Kulturanstalten på Onkel Dannys Plads
Onsdag den 25. august: foredrag ved forfatter og gymnasielærer Simon Gjerø om sit nyudgivne
bogværk ”Made in China: A Memoir of Marriage and Mixed Babies in the Middle Kingdom”, i
Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads
Tirsdag den 28. september: Foredrag ved arkitekturredaktør på Berlingske Tidende Holger Dahl
og Director hos Gehl Arkitekter Rasmus Duong-Grunnet om ”Danske arkitekter og Kina - spor
i fortid og nutid”, i Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads
Onsdag den 13. oktober: besøg hos billedkunstneren Lars Ravn om ”Kina, kunsten og den
personlige erfaring”, i galleriet på Danasvej på Frederiksberg
Torsdag den 14. oktober: Webinar ved konsulent, Dansk Industri i Shanghai Emma Lieser om ”De
kinesiske forbrugere i kølvandet på COVID19 – Erfaringer fra danskere og danske brands i
Kina”, streamet live fra Shanghai
Torsdag den 28. oktober: Webinar ved seniorkonsulent, Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Martin Bech om ”Dansk-kinesisk teknologisamarbejde”, streamet med Google Meet fra
Shanghai
Torsdag den 2. december: arrangement med Tofu Collective ved BA i informationsvidenskab og
kulturformidling og MA i Visuel Kultur Nikolaj Ahlefeldt og BA i Kinastudier og MA i Visuel Kultur
Martin Wendelbo om ”Rooms Within China – en fotobog skabt i samarbejde med kinesiske
samtidsfotografer”, i Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads
Vi er meget tilfredse med foreningens foredragssted, Forsamlingshus Kulturanstalten, da det er
centralt beliggende og generelt kendt som stedet for vores arrangementer. Men lokalet er alt for
dyrt i forhold til foreningens beskedne økonomi: 1.200 kr. per lejemål. Vi har endnu ikke løst
opgaven at blive anerkendt som almen kulturoplysende forening med dertil forbundne fordel:
nedslag i pris. Forudsætningen er bl.a., at skal oplyse Københavns kommune om medlemmernes
private data, herunder fødselsdato, en opgave som vi nu betragter som løst via opnået samtykke
fra medlemmerne.
Som i tidligere år har vi hele året annonceret møderne på Facebook, i Kinabladet, på hjemmesiden
dansk-kinesisk.dk og via udsendelse af vores nyhedsbrev, en opgave som er blevet varetaget af
foreningens sekretær Jannie Ørsted Nielsen. Vi er klar over, at opmærksomheden skal rettes mod
formodede målgrupper for de enkelte foredrag, men vi har endnu ikke fået udarbejdet en
nødvendig praksis til løsning af denne opgave og vl arbejde på at gøre det i det nye år.
Vores forening har i en årrække betegnet den månedlige talerstol i Dansk-Kinesisk Forening som
en af, og i perioder den mest aktive i Danmark, hvor en lang række alsidige og væsentlige temaer
vedrørende Kina og dansk-kinesiske relationer foredrages på dansk i et åbent forum - og den
position er der stadig større mening med at udfolde og værne om.
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Fotokonkurrence
I efteråret 2021 har Foreningen afholdt en fotokonkurrence om Kina i Danmark. Konkurrence har
været annonceret i Kinabladet, på hjemmesiden og på Facebook.
Af årsager, som vi kke kender, kom der kun ganske få bud på tematiske billeder. Ideen var god,
men hvis den skal realiseres igen, må det ske på en anden måde end denne gang. Tanken var at
få nyt og interessant billedmateriale fra foreningens interessenter, og det vil bestyrelsen arbejde
med fremover.

Fra oksens år i 2021 til tigerens år
Det kinesiske nytår falder på anden nymåne efter vintersolhverv. Så fra den 1. februar trådte vi ind
i tigerens år, nærmere betegnet vand tigerens år. Da den kinesiske kalender beskriver en 60-års
cyklus, skal vi tilbage til 1962 for at genfinde vand tigerens år.
Nu er Dansk-Kinesisk Forening jo ikke født i hverken 1962 eller 2022, men derfor kan det jo være
interessant nok at kaste et blik på en af flere beskrivelser om vand tigeres personlighed, som kan
læses på nettet:
“Tigers desire power and Water Tigers are no exception. If they can work hard and keep making
progress, they will surely realize their wishes. Water Tigers must learn to practice patience and
love, especially with their family. Otherwise, turbulence in the private sphere will interfere with their
success in the professional sphere. Water Tigers will make great progress in their career, but
success will not come without hard work. They can find others’ advice off-putting, a hang-up they
will have to get over in order to succeed.” https://chinesenewyear.net/
Så har vi jo noget at stå op imod: som den magtfulde vand tiger skal vi kæmpe hårdt for at opnå
fremskridt, men vi skal samtidig arbejde tålmodigt og kærligt inden for vor forening.
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Bilag B Årsregnskab 2021
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Årsregnskab godkendt januar 2022 af revisor Anker Schjerning
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Bilag C Budget 2022
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Bilag D Opdaterede vedtægter
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Dansk-Kinesisk Forening
Foreningen er en landsforening med hjemsted i København
§ 2. Formål
Foreningen er folkeoplysende. Den har som formål er at være et samlingssted for alle med
interesse for Kina samt formidle oplysning om Kina. Aktiviteterne omfatter udgivelse af tidsskriftet
Kinabladet, afholdelse af offentlige arrangementer og formidling på sociale medier. Foreningen
dækker et bredt spektrum af temaer om Kina og forbindelserne mellem Danmark og Kina, som
formidles via inddragelse af personer med kendskab til Kina. Foreningen er uafhængig af politiske
og økonomiske interesser.
§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kontingentbetaling virker som medlemskab.
Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt
medlemskab regnes som en enkelt enhed mht. kontingent og stemmeafgivelse, men giver ret til at
deltage kollektivt i foreningens aktiviteter som medlem.
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at
ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne med mindst tre ugers varsel og med angivelse af tid, sted, dagsorden
samt indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.
december.
§ 5. Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
▪ Valg af dirigent og referent
▪

Godkendelse af dagsorden

▪

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne år

▪

Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

▪

Behandling af indkomne forslag

▪

Arbejdsprogram og budget for det kommende år

▪

Fastsættelse af kontingent

▪

Valg af bestyrelse og suppleanter

▪

Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
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§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling med begrundet dagsorden indkaldes med mindst tre ugers varsel,
når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 % af medlemmerne, dog mindst 15
medlemmer, fremsætter begrundet ønske om det.
§ 7. Generalforsamlingens beslutninger
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Hvis mindst ét medlem kræver det,
skal der afholdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet.
Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på
dagsordenen optagne punkter. Fuldmagt afgives til dirigenten
§ 8. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter,
der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen, således at skiftevis fire,
henholdsvis tre, medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin
midte en formand, en sekretær og en kasserer.
§ 9. Tegning
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. For foreningens økonomiske
forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 10. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne skal vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst to tredjedeles
flertal af de afgivne stemmer. Hvis bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kræver det, afholdes
urafstemning.
§ 11. Opløsning
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af
medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes uanset
antal deltagere på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel
til afholdelse senest to måneder efter den ordinære generalforsamling. Hvis bestyrelse eller mindst
15 medlemmer kræver det, afholdes urafstemning. Dersom foreningen ved opløsning har en
positiv egenkapital, skal denne anvendes til et humanitært formål i Kina.
§ 12. Regnskab og økonomi
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal
være fremsendt skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan
finde sted, når revisoren ønsker det

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. januar 1999.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 17. februar 2001
Revideret på den ordinære generalforsamling den 3. februar 2022.
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