
1 

 

Referat af DÆS’ generalforsamling onsdag den 29. januar 2020 kl. 18.00 på KUA1,  

Njalsgade 120, Kbh. S, lokale 23.0.49.  

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning for 2019 til orientering. 

3. Det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse. 

4. Forslag til budget for 2020 til godkendelse.  

5. Varsling af forhøjelse af kontingent pr. 2021. 

6. Valg til bestyrelsen - valgperioden udløber i januar 2020 for Else Steenberg, Elin Rand Nielsen   

og Ziff Jonker. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Bodil Mortensen).  

8. Planer for DÆS’ virke i 2020. 

9. Elin Rand Nielsens statistik og Lise Manniches billedshow: “Året der gik 2019”. 

10. Eventuelt.  

 

1. Formanden bød velkommen til 53 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 gennemgik antallet af medlemmer for de sidste fem år. De er som følger: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

475 medlemmer 459 medlemmer 410 medlemmer 404 medlemmer 347 medlemmer 

 

Eftersom medlemstallet går ned hvert år, opfordrede formanden medlemmerne til at sprede 

budskabet om DÆS.  

     Herefter nævnte formanden antallet og typer af arrangementer i København og Aarhus, mens en 

gennemgang af dem enkeltvis fulgte under "Året der gik", punkt 9. Derudover blev de to numre af 

Papyrus nævnt lige så vel som Lise Manniches rejse til Aswan, som gav et beløb til DÆS.  

     Der var ingen spørgsmål til beretningen; men faldet i medlemstallet skræmmer, og det fik Peter 

Esser til at spørge, om det ikke var muligt at skaffe nye medlemmer. Som svar herpå redegjorde 

formanden for de forskellige ting, der var afprøvet i løbet af de seneste år: Arrangement om 

Tutankhamon i Aarhus og deltagelse i Historiske Dage.  

     Yderligere blev det også betonet, at bestyrelsesmedlemmerne ikke har nogen fordele, men 

betaler fuldt kontingent og fuld pris for deltagelse i de to årlige fester. Aflønning af foredrag bliver 

sat ned til 1000,00 kr. for alle, hvor de, som ikke var klubforedrag, tidligere blev aflønnet med 

1300,00 kr. Merete Allen Jensen, som står for den grafiske del af Papyrus, vil gå ned i løn.    

Formanden kan også undertiden spare på udgifterne til udenlandske foredragsholdere ved at få dem 

indlogeret i Ny Carlsbergfondets lejlighed. Lise Manniche nævnte, at man også kan forsøge at 

hverve medlemmer på rejser, bruge DÆSs gavekort til medlemskab, og dirigenten nævnte, at 

oplysninger om hjemmesiden kan viderebringes på rejser. Med hensyn til, om vi gør noget forkert, 
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nævnte formanden, at problemet kendes fra andre lignende foreninger og også har med alder at 

gøre. 

3. Kassereren, Diana Barfod gennemgik regnskabet. Medlemstallet er faldet, så kontingentet nåede 

ikke op på budgettet. I år fik DÆS ikke tidsskriftsstøtte fra Kulturstyrelsen; men Lise Manniche har 

gjort indsigelse og fået et svar, som kan tolkes som en chance for atter at kunne få del i denne støtte. 

Indtægter stammer udover fra kontingenter fra en rejse i 2019, sommerfesten og julefesten med 

lotteri og auktion samt salg af materialer (royalty) og bogauktion. Administration omfatter 

supportaftale. Aktiver er 61.842,32 kr.  

  

4. Budgetforslaget for 2020 anslår indtægterne til 139.500,00 kr. og resultatet til 12.500,00 kr. Det 

fremkommer ved kontingentindtægter på 115.000,00Kr., forhåbentlig 10.000,00 kr. i 

tidsskriftsstøtte, indtægter fra en rejse, overskud fra arrangementer, salg af materialer samt nedgang 

i udgifterne til foredrag som nævnt af formanden i beretningen. Budgetforslaget blev godkendt. 

 

5. På grund af den dårlige økonomi foreslog bestyrelsen, at alle kontingentsatser, bortset fra de 

studerendes, hæves med 50,00 kr. fra næste år, og det blev vedtaget. Under dette punkt orienterede 

kassereren om "Forskningsfondens Venner". Der er i 2019 indbetalt 3.555,00 kr. til fonden. Der er 

udbetalt 13.800,00 kr., som er gået til at indkøbe bøger til biblioteket på CNA og til dækning af 

rejseudgifter til en student. Der er flyttet 98.000,00 kr. fra "Forskningsfondens Venner" til 

Forskningsfonden, hvis status pr. 31. december 2019 er 359.061,45 kr. 

     Efter kassererens beretning opfordrede Paul John Frandsen indtrængende, at man støtter 

Forskningsfonden, fordi det har meget stor betydning for dansk ægyptologisk forskning. Ulla 

Christensen efterlyste en speciel side om Fonden i forbindelse med udsendelse af Papyrus, men 

dette er ikke længere muligt med Bladkompagniets udsendelse. I forbindelse med det årlige 

Venneforeningsarrangement sendes der også oplysninger ud om fonden pr. mail. Kontooplysninger 

til indbetaling til Fonden er: Danske Bank, reg. nr. 0274, konto nr. 10018455. 

 

6. Else Steenberg, Elin Rand Nielsen og Ziff Jonker var på valg til bestyrelsen. Alle var villige til 

genvalg, så de genvalgtes. Ida Adsbøl Christensen bliver suppleant i stedet for Bo Dahl Hermansen. 

 

7. Bodil Mortensen blev genvalgt, og Ivar Aagaard-Hansen blev genvalgt til revisorsuppleant 

samtidigt. 

 

8. Forårets program er udsendt på mail, så det kendes; men formanden omtalte den nye udstilling på 

Glyptoteket om Bes, som åbner d. 30. april. Det årlige arrangement for Venneforeningen bliver en 

omvisning, søndag d. 3. maj i denne udstilling af formanden, som også er inspektør på museet og 

medkurator på udstillingen.  

 

9. Som vanligt var sidste punkt inden "Eventuelt" Elin Rand Nielsens gennemgang af hjemmesiden 

og oplysning om, at Facebook kan tilgås, uden at man er på Facebook. Herefter fulgte Lise 

Manniches billedgennemgang med fin musikledsagelse af det forgangne år, både hvad angår 

foredrag og rejse. Medlemmerne blev mindet om at huske at betale kontingent. 

 

10. Der var intet under eventuelt. 
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Referatet afsluttet den 13. februar 2020. 

 

                        Hannibal Clausen                                                      Mette Gregersen 

                              Dirigent                                                                     Referent 

 

Efter generalforsamlingen holdt Professor Fredrik Hagen, Københavns Universitet foredrag om "Et 

nyligt opdaget arkiv fra Thutmosis IIIs dødetempel (ca. 1400 f.Kr.)". 


