Referat af DÆS' generalforsamling d. 18. januar 2022 kl. 18.00 på KUA1, Njalsgade 120,
Kbh. S, lokale 22.0.11, samt transmitteret via Zoom.
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for 2021 til orientering, som efterfølges af Lises billedshow: Året der gik
2021.
3. Det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
4. Forslag til budget for 2022 til godkendelse.
5. Valg til bestyrelsen (valgperioden udløber i januar 2021 for Tine Bagh, Ole Herslund, Merete
Allen Jensen og Lise Manniche).
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (Revisor Ivar Aagaard-Hansen stiller op til genvalg).
7. Planer for DÆS’ virke i 2022.
8. Elins statistik.
9. Eventuelt.

Der var svare problemer med teknikken, så generalforsamlingen blev forsinket en time.
1. Formanden bød herefter velkommen til ca. 25 medlemmer og foreslog Hannibal Clausen som
dirigent og Mette Gregersen som referent. Begge forslag blev vedtaget. Dirigenten takkede for
valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2. Formanden indledte med medlemsstatistik. Der har været nedgang i medlemstallet gennem flere
år; men en lille fremgang har vist sig, så der nu er 345 medlemskaber. De fleste af medlemmerne er
pensionister. Ni studerende er medlemmer. Det atypiske år 2021 medførte, at der var mange af
foredragene, som foregik via Zoom, og det fungerede; men man ser frem til at kunne afholde
fysiske foredrag i 2022. Beretningen blev godkendt, og herefter fulgte Lise 'Manniches
gennemgang af de enkelte arrangementer ved en PowerPoint-præsentation, som foruden
foredragene bestod af billeder fra den vellykkede julefest og DÆS-rejsen til Budapest.
3. Der er uddelt midler fra Forskningsfonden til at lave indeks i Paul John Frandsens bog, De
kristne ægyptere. Munkevæsenet og den tidlige koptiske kristendoms historie og til aflønning af en
assistent til udarbejdelsen af et indeks samt standardisering af fodnoter og bibliografier i
konferencebindet, der er en sammenfatning af to konferencer under projektet Scientific papyri from
Ancient Egypt: New Medical and Astrological Texts, som Sofie Schiødt og Amber Jacob står for.
Det er støtte til ny forskning, som blandt andet er Fondens formål.
4. Kassereren nævnte, at Kulturstøtten på 10.000,00 kr. er bevilget, og at der er håb om, at
kontingentindbetalingerne stiger lidt i 2022. I den forløbne periode, hvor vi ikke har kunnet afholde
de to årlige fester, har der ikke været ydet honorar til forfatterne af de fire sidste numre af papyrus
på grund af det nedsatte aktivitetsniveau og deraf færre indtægter; men det forventes, at det kommer
op på normalt niveau i 2022. Budgettet blev derefter vedtaget.
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5. Tine Bagh, Ole Herslund, Merete Allen Jensen og Lise Manniche var på valg til bestyrelsen. Alle
var villige til genvalg, så de genvalgtes.
6. Ivar Aagaard-Hansen blev genvalgt; men der mangler en revisorsuppleant, så det blev meldt ud
til medlemmerne, at hvis nogen havde lyst til at være suppleant, kunne man melde sig. Det kan
man stadig.
7. Formanden forelagde planerne for forårssemesteret. Der var ikke på tidspunktet for
generalforsamlingen fastlagt aftale med alle de eventuelle foredragsholdere; men lørdag d. 5.
februar er der udsendt nyhedsbrev med titler og datoer for foredragene i København, og som
annonceret på generalforsamlingen holder Paul John Frandsen foredrag om Frederik Ludvig
Nordens tegninger i Aarhus. De opbevares nu i Carsten Niebuhr Afdelingen på Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
8. Elin Rand Nielsen gennemgik statistik i forbindelse med DÆS' hjemmeside og besøgende på
Facebook. Hjemmesiden ligner sig selv; men der er flyttet layout. Medlemmerne opfordres til at
holde sig orienteret via de seneste nyhedsmails, som også kan læses via hjemmesiden, hvor der på
forsiden er link til et arkiv med de udsendte nyhedsmails foruden link til tilmelding til
nyhedsbrevet. Man kan også få en mail, når forsiden opdateres. Det er mest Elin og Louise Alkjær,
som lægger opslag af interesse for DÆS' medlemmer på Facebook.
9. Der var kun et punkt under eventuelt, og det var Paul John Frandsens glimrende tale til
formanden, som var fyldt 60 år i december.

Referatet afsluttet 7. februar 2022
Hannibal Clausen
Dirigent

Mette Gregersen
Referent

Efter generalforsamlingen holdt ph.d.-studerende Ida Adsbøl Christensen foredrag om
"Astrologiske manualer fra tempelbiblioteket i Tebtunis".
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