23. maj 2017
Til medlemmer af Det grønlandske Selskab

Kære Medlem
Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab.
Af referatet fremgår den nye bestyrelse.
Beretning for året 2016-17 bliver trykt i Tidsskriftet Grønland no. 2 - 2017 og skulle
være alle i hænde inden sommerferien.
Det er også planen at efterårsprogrammet for selskabets møder på GEUS og
arrangementer i Seniorklubben og Aron publiceres i TG 2-2017. Ligeledes vil du nye
bestyrelse blive præsenteret i tidsskriftet.
Hold dog altid øje med hjemmesiden, som vi søger at holde så opdateret som muligt.
Endelig kan jeg med glæde fortælle at Maria Jensen, som tidligere har arbejdet for
os, igen begynder som sekretariatsmedarbejder fra 15. maj.
Jeg ønsker alle en god sommer og ser frem til efterårets begivenheder, hvor vi håber
at se rigtigt mange medlemmer - også gerne nye medlemmer, så tag interesserede
med som gæster (mod en beskeden betaling) - så melder de sig måske ind.

Med venlig hilsen

Johnny Fredericia

PS. Til de medlemmer der modtager dette brev med post: Har I e-mail så vil vi blive
meget glade for at få den sendt til vores e-mail: dgls@dgls.dk - det sparer tid og
penge.
Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik
L.E. Bruuns Vej 10
2920 Charlottenlund
Tlf.: 61 60 53 31
Konto: 9570-6403476/SE: 19042928
dgls@dgls.dk
www.dgls.dk
www.tidsskriftetgronland.dk

Referat af generalforsamling torsdag
den 20. april 2017 kl. 18:30.
GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 Kbh.
Dagsorden i henhold til indkaldelse.
a. - Valg af dirigent.
Einar Lund Jensen valgtes ved akklamation
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt 6 uger før, ved brev eller mails
af 4. marts 2017
b. - Forelæggelse af årsberetning.
Formand Johnny Fredericia forelagde mundtlig årsberetning.
Skriftlig årsberetningen vedhæftet (trykkes i TG).
c. - Forelæggelse af revideret regnskab.
Formand Johnny Fredericia forelagde revideret regnskab
Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen.
d. - Forelæggelse af budget.
Formand Johnny Fredericia forelagde.
Budgettet godkendtes af generalforsamlingen.
e. - Forslag til kontingent for det kommende år.
Formand Johnny Fredericia forelagde forslag til kontingent fra 2018.
Forsalget fremgår af indkaldelse til generalforsamlingen og fremgår nederst i referat.
Godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.
f. - Forslag til vedtægtsændringer
Formand Johnny Fredericia forelagde bestyrelsens forslag til følgende vedtægtsændringer:
§5 stk.3 Indkaldelse sker skriftligt med 6 ugers varsel
- ændres til §5 stk. 3 Indkaldelse sker skriftligt med 3 ugers varsel

Ændring af vedtægt §5 stk. 3 – flerstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
§5 stk. 6 Medlemmers forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar
- ændres til §5stk. 6 Medlemmers forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar.

Formand Johnny Fredericia motiverede forslaget med at forslagene bedre ville sikre
medlemmernes mulighed for at komme med aktuelle forsalg og at det var nemmere at være
opmærksom herpå, når fristerne blev kortere og lå tættere på generalforsamlingen.
Ændring af vedtægt §5 stk. 6 blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ny §8 stk. 6.Formanden kan i forening med et bestyrelsesmedlem give prokura i nærmere
fastsat omfang til ansatte eller personer der kontraktligt varetager opgaver for selskabet
mht. økonomi.

Formanden motiverede forslaget med at det lettede administration, når bankerne kræver
dokumentation for dispositionsret til en foreningskonto.
Ændring af vedtægt §8 stk. 6 blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at dagsorden og indkaldelse til generalforsamlingen, trykkes i
sidste nr. af Tidsskriftet Grønland før den forestående generalforsamling, da det vil lette
sekretariatsarbejde og er en del af strategien for den nye kontigentstruktur.
g. - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Dirigent Einar Lund Jensen forelagde bestyrelsens forslag, om valg af følgende til bestyrelsen for 2
år:
Peter Normann Hansen (genvalg), Naja Mikkelsen (genvalg), Bjarne Erbo Grønfeldt (genvalg),
Marie-Louise Deth Petersen (genvalg). Ditte Nørgaard Andersen(nyvalg), Adam Worm (nyvalg)
Bestyrelsen forslår følgende som suppleant til bestyrelsen for 2 år:
Kirsten Thisted
Da Adam Worm ikke har været medlem i mindste 1 år før, han søger om at blive valgt ind i
bestyrelsen anmodedes generalforsamlingen om dispensation ( i henhold til vedtægternes §7. stk.
2).
Bestyrelsens forslag til den kommende bestyrelse, samt dispensation for Adam Worm til at opstille
til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
h. - Valg af to revisorer.
Dirigent Einar Lund Jensen forelagde bestyrelsens forslag til valg af følgende som revisorer:
Egil Borchersen (genvalg) og Jørn Stålfos (genvalg)
Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
I. - Eventuelt
Medlemmerne forslår følgende:

1. Flere arrangementer hvor medlemmerne har mulighed for at mødes før eller efter møderne.
Disse arrangementer må meget gene indeholde fællesspisning, en kop kaffe eller lignende.
2. Mere brug af nyhedsmails samt facebooksiden. Det foreslås ligeledes, at selskabet via bl.a.
facebook tager kontakte til forskellige grupper, som kunne have interesse i DGLS` aktiviteter. På
denne måde ville selskabet muligvis kunne opnå flere medlemmer. Formand Johnny Fredericia
svare på ovenstående: d. 17. maj 2017, vil bestyrelsen afholde et strategiseminar, hvor selskabet
strategi i forhold til de sociale medier skal diskuteres.
3. Bestyrelsen opfordres til at tage kontakt til Venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik i Roskilde.
Da foreningen nedlægges inden for det næste år, mangler foreningens ca. 75 medlemmer en ny
forening, som ville kunne varetage deres interesser. DGLS ville derfor ved at kontakte
foreningens formand Alf Tornberg, muligvis kunne erhverv sig nye medlemmer.
4. Jørgen Axel Schmidt inviterer, medlemmerne af DGLS` medlemmer til fremvisning af hans tupilak
samling mm., på Hejrebakken 44 A i Værløse.

____________________________________________________________________
Kontingentsatser: Med fed er markeret kontingentsatser for året 2018:
2017

2018

2019

2020

1. DGS medlem. inkl. TG
2. DGS medlem. (samboende)
3. DGS medlem. (studerende inkl. TG)

kr. 635,kr. 135,kr. 450,-

600,150,425,-

550,175,400,-

500,200,350,-

4. DGS medlem (tidligere uden TG)
5. DGS medlem (samboende)
6. DGS medl. studerende (tidligere uden TG)

kr. 320,kr. 135,kr. 250,-

360,150,280,-

430,175,310,-

500,200,350,-

Referent.
Einar Lund Jensen

Formand
Johnny Fredericia

Det Grønlandske Selskab
Årsregnskab for kalenderåret 2016
Resultatopgørelse
2015

2016

Indtægter

Indtægter

1000 kr.
124,5

kr.
Medlemskontingenter

118.937

9,8

Aron kontingent

10.400

193,3

Abonnementer

196.913

54,0

Salg af særskrifter mv.

3,3

Arrangementer

385,6

Driftsindtægter i alt.

58,0

Copydan

182,7

Fondsmidler

0
5,1

25.978
680
352.907
45.508
215.000

TG annonce indtægter

16.200

Kapitalindkomst

13.116

246

Øvrige indtægter i alt.

631,6

Indtægter i alt

Udgifter

289.824

289.824
642.731

Udgifter

2,8

Seniorklubben

28,7

Aron

233,4

Tidskriftet Grønland

0
26.934
214.465

Foredrag og medlemsmøder

8.948

11,6

Bestyrelse og repræsentation

9.924

6,9

Lokale omk.

3.648

66

Løn/personaler

0,0

Diverse

45

Sekretariat

6,9

Hjemmeside

8.533

2,6

konsulentbistand

3.849

-5,0

Polarfronten

5,0

Særskrifter

52.341

Markedsføring og PR

13.289

390
241,4

352.907

Udgifter i alt
Driftresultat inkl. kapitalindtægter

49.799
1.877
48.012

441.619

441.619
201.113
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Status pr. 31. december 2016
2015

2016

1000 kr.

Aktiver:

kr.

1,0

Kassebeholdning

1.000

52,2

Aktiebeholdning

94.380

0,0

Obligationsbeholdning

0

405,2

Bank hovedkonti

601.956

0,4

Konto særskrifter

0

0,0

Bank Løn/opsp.

0

9,3

Bank Webshop

16.375

1,2

Forudbetaling

1,1

Debitorer

0,0

Bank Aron

470,4

1.189
11.069
0

Aktiver i alt

725.969

725.969

Passiver:
0

Ubetalte kreditorer

0

-29,3

Skyldige udgifter

-0,9

Skyldig løn/skat

-1,2

Skyldige feriepenge

0

0,0

Forudbetalt støtte

0

19,8

Moms tilgode

0,0

Forudbetalt flytteudgifter

0

0,0

Hensat særskrifter

0

-11,7

-27.507
-662

5.763

Samlet gæld

-22.406

-187,8

Egenkapital primo

-458.698

-241,4

Årets resultat

-201.113

-29,5

Reguleringer/hensættelser

-458,7

Egenkapital ultimo

-470,4

-22.406

-43.752
-703.563

Passiver i alt

-703.563
-725.969

Polarfronten er en del af Det Grønlandske Selskab, med adskilt
med eget regnskab, der ikke forventer at belaste DGS økonomi.

Revisorer

Formand

Bestyrelse
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