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Referat af DÆS' generalforsamling d. 4. februar 2021 kl. 18.00 via Zoom. 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning for 2020 til orientering. 

3. Det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse. 

4. Forslag til budget for 2021 til godkendelse. 

5. Valg til bestyrelsen (valgperioden udløber i januar 2021 for Louise Alkjær, Diana 

Barfod, Mette Gregersen og Mette Holst). 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant (Revisor Bodil Mortensen stiller ikke op til 

genvalg). 

7. Planer for DÆS’ virke i 2021. 

8. Elins statistik og Lises billedshow: Året der gik 2020. 

9. Eventuelt. 

 

1. Formanden bød velkommen til 45 deltagere, og på grund af den virtuelle afvikling 

af generalforsamlingen fungerede formanden også som dirigent. Til referent valgtes 

Mette Gregersen. Generalforsamlingen var blevet udsat til d. 4. februar, da man 

havde håbet at kunne afholde den på sædvanlig måde; men det lykkedes som bekendt 

ikke.  

 

2. Formanden begyndte sin beretning med gennemgang af medlemsstatistik. Nitten 

medlemmer har meldt sig ud, men nye er kommet til, så status er, at der er 348 

medlemskaber; men da nogle af dem er husstande, er der i alt 408 medlemmer. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

475 459 410 404 347 348 (408) 

 

Til trods for nedlukningen i dele af 2020 lykkedes det at afholde nogle af foredragene 

i foråret: Frederik Hagens til generalforsamlingen; Richard Parkinsons og Ida 

Christensens i København og formanden fortalte om Glyptotekets nyere historie i 

Aarhus. Alle planlagte foredrag i efteråret blev afholdt; dog ingen af de to årlige 

fester. Fra bestyrelsen blev der sendt en påskehilsen til medlemmerne, og Ole 

Herslund holdt som den første sit foredrag via Zoom. Umiddelbart efter formandens 

beretning vistes Lises billedshow: "Året der gik", og det demonstrerede, at til trods 

for restriktioner havde det været et godt DÆS-år. 
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3. Kassereren kunne berette, at der ikke har været store aktiviteter i det forløbne år: 

"Vi har grebet chancen i dette usædvanlige regnskabsår til at gå bort fra tidligere 

praksis, så vi fra 2020 begynder at periodisere kontingenterne, så vi får et mere 

retvisende regnskab." Der er ikke modtaget kulturstøtte på 10.000,00 kr. i 2019, og 

udbetalingen for 2020 er ændret til det kommende år, 2021; men derefter skulle det 

blive en årlig støtte.  

   Indtægterne for 2020 er kun kommet fra kontingenterne; men til gengæld er 

produktionen af Papyrus, som er meget tidskrævende, blevet billigere, da grafikeren, 

Merete Allen Jensen arbejder for nedsat honorar, og både hun og redaktøren vil 

forsøge at få forfatterne til de to Papyrus, som skal udkomme i 2021 til at donere 

deres honorar i lighed med 2020. Dette vil man prøve at gøre, indtil vi igen kan holde 

de to årlige fester, som bidrager til økonomien. Under alle omstændigheder bliver 

rejseudgifterne væsentligt mindre, da alle foredragsholdere - bortset fra to til 

seminaret i foråret 2021- er lokale. Under administration opføres bankgebyrer og 

bestyrelsesansvarsforsikringen på 2.000,00 kr.  

   Revisorsuppleant Ivar Aagaard-Hansen har revideret regnskabet for 2020. Der er 

færre udgifter til revisionsdelen, som nu klares over nettet. Nogle medlemmer havde 

tidligt indbetalt penge til sommerfesten, som de så skulle have tilbagebetalt. De bliver 

stående for nogles vedkommende, og andre har doneret beløbet til Forskningsfonden 

eller Forskningsfondens Venner. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

   Som sædvanligt gennemgik kassereren regnskabet for Forskningsfondens Venner. 

Det indkomne bidrag for 2020 er 3.700,00 kr., som står på girokonto. Der har ingen 

udgifter været i 2020. 

   Dansk Ægyptologisk Forskningsfond har ingen indtægter haft i 2020; men der er 

udbetalt 20.050,00 kr. til Wesam Mohamed, og bankgebyrer udgør 300,00 kr. I 

januar 2021 blev der udbetalt et beløb til dækning af indeks til Paul John Frandsens 

kommende bog om den tidlige kristendom i Ægypten. 

 

4. Kontingentet er hævet pr. 1. januar 2021 og med kulturstøtten på 10.000,00 kr. 

regnes der med 125.000,00 kr. i indtægter. Forhåbentlig vil man kunne afholde den 

ene eller begge fester. Foredragene beregnes til at koste 20.000,00 kr., Papyrus 

99.000,00 kr. og IT og administration hver 3000,00 kr. Ivar Aagaard-Hansen har 

gennemgået budgettet grundigt. 

 

5. Louise Alkjær, Diana Barfod, Mette Gregersen og Mette Holst, som alle var på 

valg, ville gerne stille op igen, og alle blev genvalgt. 
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6. Revisorsuppleant Ivar Aagaard-Hansen var villig til at stille op som ny revisor, og 

han blev valgt. Der skal vælges en ny revisorsuppleant, og medlemmerne opfordredes 

til at melde sig; men ingen meldte sig under generalforsamlingen. Man må gerne 

melde sig til formanden, hvis man vil være revisorsuppleant. 

 

7. Formanden gennemgik det kommende halve års foredrag. Universitetet er lukket til 

1. april, så foredrag, der skal afholdes inden, bliver på Zoom. Måske kan Cecilie 

Brøns' foredrag d. 22. april af holdes fysisk; men hvis det ikke kan lade sig gøre, vil 

foredraget være på Zoom for både København og Aarhus-afdelingerne. Morten 

Dyssel skulle have holdt sit foredrag om Thomas Manns Josef-historier i Aarhus; 

men han udsætter det, indtil det kan afholdes fysisk. Efteråret er uvist; men det tegner 

til, at det bliver et godt program. 

   Den 20. maj åbner Bes-udstillingen på Glyptoteket, og som arrangement for 

Venneforeningen vil formanden lave omvisninger med så lille et antal deltagere, som 

der eventuelt kræves. Bes er også emnet for seminaret d. 29. maj. Det er selvfølgelig 

uvist, om sommerfesten kan løbe af stabelen d. 8. juni; men forhåbentlig kan det lade 

sig gøre på den ene eller anden måde. 

 

8. Elin Rand Nielsen gjorde rede for DÆS på nettet. Hjemmesiden er ændret en 

smule for at tilgodese dem, som tilgår den via mobiltelefon. Det blev betonet, at det 

er meget vigtigt, at man er tilmeldt nyhedsbrevet. De seneste nyhedsbreve ligger på 

hjemmesiden. For at følge med i DÆS’ opslag på Facebook behøver man ikke at 

have en Facebook-konto, da opslagene kan ses på DÆS’ hjemmeside. DÆS har været 

på Facebook i 11 år. Fordelingen mellem de "besøgende" på siden er 57% kvinder og 

41% mænd. Maksimum 200-250 ser normalt opslagene; men det kunne være endnu 

flere, hvis DÆS betalte for sine opslag.  

 

9. Intet under punktet. 

 

Referatet afsluttet d. 18.2 2021. 

Mette Gregersen 

Referent 

 

Efter generalforsamlingen holdt .professor Kim Ryholt, foredraget "Landets Skæbne: 

Sothis-varsler fra det Gamle Ægypten". 

 


