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Referat af generalforsamling 2013
Dato og sted: 28. februar 2013 kl. 15.30-16.10 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),
Aarhus Universitet
Referent: Christian Larsen

1) Valg af dirigent
Keld Grinder-Hansen foreslog Else Hansen, der blev valgt. Hun takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

2) Formandens beretning
Keld Grinder-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling.
Selskabet har et vigende antal medlemmer, men medlemstallet har stabiliseret sig omkring 200
medlemmer. Vi kunne godt ønske os flere medlemmer, men det er en generel tendens hos
foreninger, at der opleves medlemsnedgang i disse år.
Selskabets økonomi ser forholdsvis god ud takket været støtte fra Forskningsrådet for Kultur og
Kommunikation (FKK) og tidsskriftstøtte fra Kulturstyrelsen. Støtten fra FKK medfører en
forpligtelse til open access, dvs. at indholdet i årbogen skal være frit tilgængeligt på internettet, når
der er gået et år efter publiceringen. Selskabet fik derfor nydesignet selskabets hjemmeside
www.uddannelseshistorie.dk, og man er nu færdig med at skanne og digitalisere alle de ældre
årbøger, så alt indholdet i årbøgerne siden første nummer i 1967 kan læses på selskabets
hjemmeside. Dermed er en guldgrube blevet tilgængeliggjort for en større kreds; især i
årsoversigterne er der megen nyttig viden at hente om de sidste 40 års uddannelseshistorie.
Selskabet er begyndt at udsende nyhedsbreve med regelmæssige mellemrum med orientering om,
hvad der rører sig i det uddannelseshistoriske miljø, et meget nyttig ting.
Hovedproduktet er årbogen, hvor selskabet holder fast i papirudgaven i nogle år endnu. Årbogen
2011 blev lanceret 9. februar 2012 ved et velbesøgt arrangement på DPU.
I 2012 udkom antologien Knowledge, Politics, and the History of Education, redigeret af selskabets
næstformand Jesper Eckhardt Larsen. Antologien er en udløber af det internationale seminar, som
selskabet afholdt i foråret 2008.
Keld Grinder-Hansen sagde afslutningsvis, at han indtrådte som medlem af styrelsen i 1999 og blev
formand i 2005. I de forgangne år er selskabet gået væk fra Syddansk Universitet, så man har fået
en billigere årbogsproduktion, som bedre er tilpasset selskabets økonomi. Årbogen er blevet omlagt
til en temabaseret årbog med peer reviewede artikler, men man har fastholdt kerneprodukterne som
f.eks. årsbibliografi og årsoversigt. Endvidere er årbogen blevet digitalt tilgængeliggjort. Han kunne
derfor træde tilbage med sindsro, for der er et rigtigt godt produkt og et godt fungerede selskab. Han
takkede styrelsen for godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.
Styrelsen takkede Keld Grinder-Hansen for hans virke som formand og styrelsesmedlem

3) Kassereren aflægger regnskab
Søren K. Lauridsen aflagde regnskab, der viste indtægter for 73.920 kr., udgifter for 69.538 kr. og
dermed et overskud på 4.381 kr. Balancen var på 49.629 kr., og selskabets egenkapital udgjorde
6.867 kr. Selskabet har en rimelig god økonomi ifølge kassereren. Regnskabet var revideret af
statsaut. revisor Kirsten Frederiksen.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren blev takket for hans indsats med at holde styr på økonomien, herunder årbogens udgifter

4) Fastsættelse af budget og kontingent
Søren K. Lauridsen fremlagde budget for 2011, der opererede med indtægter for 77.000 kr.,
udgifter for 77.000 kr. og dermed et overskud på 0 kr.
Signe Holm-Larsen spurgte, hvorfor selskabet ikke sætter årbogsprisen op til 299 kr. Kassereren
svarede, at man vil tage det med i de videre drøftelser.
Budgettet blev godkendt.
Generalforsamlingen godkendte uændrede kontingentsatser.

5) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
Christian Larsen, Søren K. Lauridsen, Erik Nørr, Else Hansen og Susanne Wiborg blev genvalgt for
en toårig periode.
Niels Reeh blev valgt for et år, idet han indtræder i Keld Grinder-Hansens ledige post. Niels Reeh
skal derfor genvælges i 2014.
Som revisor blev genvalgt reg. revisor Kirsten Frederiksen, Rønde, og som
revisorsuppleant/medlemsvalgt revisor nyvalgtes Thyge Winther-Jensen.
Styrelsen konstituerer sig på et efterfølgende møde i april 2013
Generalforsamlingen takkede Keld Grinder-Hansen for hans virke som styrelsesmedlem og som
formand.

7) Eventuelt

Selskabets medlem Eilif Frank var afgået ved døden. Han var 1977-99 medlem af styrelsen. Han
arbejdede med friskolens historie og de folkelige bevægelsers historie, hvor hans indsats havde haft
en stor betydning for udforskning af området. Generalforsamlingen ærede hans minde.
Søren Ehlers fortalte, at der er sket en revision af studieordningen for bachelorer, hvor der er
indskrevet uddannelseshistorie i forløbet. Håbet er så, at de unge mennesker tænker mere historisk.
Erik Nørr berettede om Dansk Historisk Fællesråds (DHF) generalforsamling, hvor der havde været
lagt op til at nedlægge DHF, hvis der ikke blev valgt en formand. Heldigvis blev der valgt en
formand (Peder Kragh fra Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF), så DHF fortsætter.
Anne Katrine Gjerløff fortalte, at selskabet er blevet indbudt til at deltage i det repræsentantskab,
som skal være med til at fastlægge rammerne for 2014-jubilæet.
Else Hansen sagde, at nyhedsbrevet er åbent for nyheder, så send gerne nyheder,
orienteringspunkter m.v. til hende. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen roste Else Hansen for hendes arbejde med nyhedsbrevet.

