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GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA
24. NOVEMBER 2018
Formanden bød velkommen og oplæste en hilsen til generalforsamlingen fra foreningens
søsterorganisation i Korea.
1. Valg af dirigent og referent:
Michael Dam blev valgt som dirigent og Johnny Mortensen som referent.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden Anders Kristensen aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Han konstaterede, at det
forløbne år igen har været et begivenhedsrigtår – ja historisk år – for Korea. Heldigvis kunne han slå
fast, at den tidligere voldsomme konfrontation mellem DDF Korea og USA var i løbet af 2018
afløst af både Nord-Syd tøbrud og samarbejde og dialog mellem DDF Korea og USA. Anders
kunne således fastslå, at Koreas Arbejderparti og dets leders strategi havde sejre. Samtidig har 2018
også været året, hvor DDF Korea har fejret sin 70-årsdag og Venskabsforeningen sin 50 årsdag.
Udviklingen i DDF Korea:
Der er fortsat økonomisk fremgang i DDF Korea, og ingen hungersnød længere. Høsten og
fødevareproduktionen kan næsten dække behovet trods tørke i den tidlig sommer, og trods
omfattende vestlig blokade og sanktioner.
De økonomiske reformer NEMS indenfor industri og FRMS i landbruget om større
selvbestemmelse for de ansatte virker og Byungjin dobbeltstrategien fra 2013 har sejret er i januar
2018 erstattet af ny strategi satsende primært på yderligere hævelse af levestandarden.
Der er fortsat energimangel, men stor kreativitet og innovation udfoldes med vedvarende energi.
Kim Jong Un og Koreas Arbejderparti holder fast i socialismen og den socialistiske økonomi,
men mindre lokale markeder florerer også som supplement til økonomien.
Nord-Syd forholdet:
Bedst som Korea stod på randen af en altødelæggende atomkrig, så lyste en ny æra forude i januar
2018. Kim Jong Un og Koreas Arbejderparti konstaterer, at man nu har udviklet både a-våben og
interkontinentale missiler, der kan nå USA og dermed udgøre et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar
imod verdens stærkeste militære supermagt. Dobbeltstrategien blev afløst af fuld skrue på hævelse
af levestandard med besparelser på militærudgifter og et moratorium for a-test og missiltest kunne
påbegyndes som et udspil om dialog med Sydkorea og USA. Et udspil som bakkes op af Kina og
Rusland.
Centrumvenstre præsidenten Moon Jae In og hans regering Minjoopartiet, der kom til magten i
maj 2017 efter fængslingen af den gennemkorrupte forgænger Pak tog positivt imod den fremstrakte
hånd, som kammerat Kim leverede i nytårstalen 2018 og nordkoreansk deltagelse i Vinter OL i
Sydkorea og start på Nord-Syd dialog og samarbejde. Moon bakkes massivt op af ca. over 70% af
den voksne befolkning i Sydkorea. Derefter rullede udviklingen overraskende hurtigere end
nogensinde set før i Koreas historie. Sportsfolk og kulturfolk fra DDF Korea blev ledsaget til vinter
OL af højtstående delegation med Kim Yong Nam i spidsen i februar 2018 og startede en dialog
med Sydkoreas præsident Moon under Vinter OL. En række aftaler om nye møder på højt plan blev
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indgået – herunder første Nord-Syd topmøde mellem Kim og Moon i på sydsiden i Panmunjom
samtidig med, at en rækkefælles koreanske sportsbegivenheder blev en stor succes.
Det blev til hele tre Nord-Syd topmøder i 2018 i april, maj og september 2018 og endnu et er
under planlægning i Seoul i december. Samtidig har vi været vidne til sydkoreanske mellemkomst,
at det lykkedes at aftale det første topmøde mellem DDF Korea og USA i juni i Singapore.
Nord og Syd er begyndt at samarbejde og DDF Korea kører nu parløb med Kina og sætter
derved USA under pres. Masser af Nord-Syd projekter er gået i gang med blive igangsat og der
forhandles i en masse underkomiteer på både NGO og regeringsplan dagligt.
Konkluderende kan man konstatere, at de tre Nord-Syd topmøder i Korea konkret har aftalt, at en
ny æra går i gang med forsoning i stedet for konflikt, varig fred i Korea, afrustning, fjernelse af
atomvåben i Korea og fælles fremgang på vejen mod genforening:
- Koreahalvøen atomafrustes og omdannes til en stor fredszone, DDF Korea stopper for yderligere
atom- og missiltest og destruerer anlæg hertil, Nord og Sydkorea indgår en fredsaftale og inviterer
USA og Kina til forhandling om fredsaftale som erstatning for våbenhvileaftale fra Koreakrigen, et
fælles forbindelseskontor bemandet af lige meget personale fra Nord og Syd etableres i Kaesong,
afbrudte jernbaner og veje mellem Nord og Syd skal genåbnes og renoveres hele vejen til Kina og
Rusland, den sydkoreanske Kaesong Industrizonen i DDF Korea genåbnes, Kumgangsan
Turistprojektet genåbnes og moderniseres, nye specielle økonomiske zoner med sydkoreanske
investeringer åbnes i Nord, Nord-Syd projekter om miljøbeskyttelse og genskabelse af økosystemer
igangsættes, Nord-Syd samarbejde om sundhed og sygdomsbekæmpelse skal etableres, permanente
familiesammenføringsrunder iværksættes i Kumgangsan, udveksling og samarbejde indenfor kunst,
kultur og sport skal intensiveres mellem Nord og Syd, Nord og Syd stiller med fælles sportshold til
sommer OL i 2020 og Vinter OL i Beijing i 2022 og ansøger om værtsskab for sommer OL i 2032
med Pyongyang og Seoul som fælles værtsbyer.
På det militære område er aftalt mellem Nord og Syd: Nord og Syd etablerer en fælles
militærkommission, den demilitariserede zone udvise fra 4 km til 10 km og demilitariseres,
militærøvelser til lands, til vands og i luften nedskaleres kraftigt og afholdes stor afstand fra DMZ,
alle militære vagtposter i DMZ nedlægges og destrueres og alle landminer langs den 240 km lange
DMZ fjernes, Hanfloden vestlige udmunding åbnes for civil sejlads og den nordlige grænselinje i
Vesthavet omdannes til en maritim fredszone for at undgå utilsigtede flådesammenstød og sikre
civil sejllads.
Formanden konstaterede, at denne udvikling er ganske historisk og positiv. Men han fandt, at der
kunne forudses farer forude såsom de fortsatte sanktioner og blokade imod DDF Korea, fremgang
for konservative og anti-kommunistiske kræfter i Sydkorea, der ikke støtter denne udvikling og
manglende opbakning fra Big Brother i Sydkorea USA eller direkte amerikanske sabotage af NordSyd samarbejdet.
DDF Korea-USA:
Den anden store historiske begivenhed i Korea var topmødet mellem DDF Koreas øverste leder
Kim Jong Un og og USA’s præsident Donald Trump i Singapore den 12. juni 2018. Topmødet var
historisk, idet et sådant møde aldrig har fundet sted før.
De to landes øverste ledere underskrev en fælles udtalelse om, at de to lande fremover skal
arbejde for at opnå fredelige relationer med en varig fredsordning, total atomnedrustning af hele
Koreahalvøen og anerkendelse af Nord-Syd Panmunjom-erklæringen af 27. april 2018. Topmødet
kom i stand efter, at Nord- og Sydkorea forud havde taget Koreas fremtid i egen hånd og indgået
aftaler om fred og fredsaftale, forsoning og samarbejde hen imod en genforening. En udvikling, som
både Kina og Rusland bakker op. I den situation var det åbenlyst, at USA var kørt op i et hjørne og
kørt sur i deres hidtidige Nordkoreapolitik. En politik med maksimalt militært pres og økonomiske
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sanktioner, der skulle føre til et regimeskifte og Kim Jong Un’s fald var åbenlyst slået fejl. Det stod
i starten af 2018 klart, at DDF Korea var i besiddelse af tilstrækkeligt afskrækkende
interkontinentale missiler, der atombevæbnet kunne nå USA.
Konkluderende kan siges om resultatet af topmødet, at det var en stor sejr for DDF Korea. Den
betyder: 1) DDF Korea opnåede af international anerkendelse og legitimering som selvstændig og
suveræn stat. Dette åbnede vejen for lempelse eller afskaffelse af sanktioner. 2) De to ledere var
enige om atomafrustning af hele Koreahalvøen uden at nævne USA’s ofte benyttede CVID-politik.
3) At der endeligt kan arbejdes for indgåelse af en koreansk fredsaftale, der peger i retning af USA’s
troppetilbagetrækning fra Korea. 4) Den akutte konfrontation og krigsfare mellem DDF Korea og
USA er afværget. 5) Indskrivningen af Panmunjom-erklæringen i forbindelse med atomspørgsmålet
sikrer USA’s anerkendelse af erklæringen af 27. april 2018, som er en vigtig forudsætning for den
overlevelse. 6) USA indstiller eller nedgraderer de store krigsøvelser i Sydkorea så længe
forhandlinger skrider fremad, og fremtidige øvelser skal være af begrænset omfang og langt fra
DMZ.
Men mange farer lurer også forud:
- Første og fremmest skal nævnes den fare, der ligger i at lade høgen USA’s udenrigsminister
den tidligere CIA-chef, udnævne som USA’s chefforhandler støttet af den meget konservative
vicepræsident Mike Pence og den stærkt højredrejede og krigsmager sikkerhedsrådgiver John
Bolton, der har stået bagved alle USA’s krige de seneste år. Tillid har over 70 år været ikkeeksisterende mellem DDF Korea og USA. Der findes oceaner af mistillid og manglende gensidig
politisk og kulturel forståelse mellem DDF Korea og USA.
-Atomafrustningsstrategi er uklar. Er den med eller uden CVID? Pompeo, der har ansvaret for de
videre forhandlinger, er indtil videre ankommet tomhændet uden forslag til nedrustningsplan til
forhandlinger med DDF Koreas chefforhandler Kim Yong Chol
-USA fortsætter med at stå i spidsen for internationale meget hårde sanktioner og handelsblokade
og pres imod DDF Korea, hvilket ikke er befordrende for den videre dialog på vej mod fred mellem
de to lande.
-Præsidentskifte i USA eller humørsvingninger hos Trump selv kan også føre til en skrotning af
topmødets fælles udtalelsen.
-Endelig kan USA i rollen som indehaver af den militære overkommando i Sydkorea ligge
hindringer i vejen for den aftalte Nord-Syd nedrustning og forgifte denne proces.
Konkluderende kan man dog sige, at den nye udvikling i Korea er meget positiv. Det ser ud til, at
USA er kørt sur og kørt op i et hjørne i sin hidtidige Nordkoreapolitik med drøm sammenbrud og
regimeskifte og nu må se realiteterne i øjnene. DDF Korea består og er fuld gang med at skabe en
fremtid sammen med anden del af sit eget folk i syd.
Moon og Kim kan udrette noget stærkt sammen. Moon kan være murbrækker for nordkoreansk
tilbagekomst på verdensscenen. Eksempel: Moon afholdte Europatur i oktober 2018 har betydet
mulig fransk anerkendelse af DDF Korea samt lempelse af sanktionerne for at fremme Nord-Syd
samarbejdsprocessen og invitation til første pavebesøg i NK.
Moon stod også fast på EU-Asia topmødet i midten af oktober i Bruxelles. Her krævede Tusk og
de øvrige EU-ledere USA’s krav om CVID skrevet ind i en fælles Koreaudtalelse med det resultat,
at der ikke kom nogen Sydkorea-EU fællesudtalelse.
Situationen i øvrige lande i regionen kan spille afgørende ind på udviklingen i Korea. Hvordan
stiller Rusland og Kina og Japan sig fremover i processen. Hvad kommer den optrappende konflikt
med Kina og USA, som minder om noget, der ligner en ny kold krig, til at spille ind i Korea?
De nye tider i Korea er først lige begyndt. Vi ved endnu ikke, hvor vi kommer hen.
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DDF Korea og verden:
Kammerat Kim Jong Un har haft topmøder med Kinas præsident Xi Jing Ping 3 gange i 2018 i
Kina. I slutdokumenterne herfra tales om ”nye og forbedrede relationer mellem de to lande på et
højere niveau”. Der er ingen tvivl om, at de kører parløb i den nuværende situation overfor USA. Et
topmøde med Putin er under forberedelse. Ruslands udenrigsminister har været i DDF Korea to
gange i 2018. Økonomisk samarbejde DDF Korea-Rusland og DDF Korea-Kina er under udvikling
igen trods sanktioner.
Der har også i november været topmøde mellem de øverste ledere i DDF Korea og Cuba. Se
nærmere herom i særlig artikel her i bulletin.
Koreas Arbejderparti er også stadig aktivt med i det såkaldte Athennetværket af verdens
kommunistiske- og arbejderpartier.

Venskabsforeningen i det forløbne år:
Generelt:
Det har igen været et travlt år for foreningen. Korea har igen været i fokus i 2018 internationalt flere
gange – men nu i et mere positivt lys, hvilket også har smittet af på offentlighedens syn på
Venskabsforeningen og dens aktiviteter.
Bestyrelsesarbejdet:
Der har været afholdt hele 7 bestyrelsesmøder og 8 FU-møder i løbet af året. Strukturen med et FU
og en bestyrelse ser ud til at virke, men skal måske justeres med inddragelse ad hoc af andre end
selve FU. Dog kan man se, at bestyrelsen bestemt ikke holdes ude fra indflydelse med de 7 møder
mod kun 2 sidste år.
Medlemstal:
Medlemstallet ligger stabilt omkring 100 trods oprydning i restancer. Vi har kun ét kollektivt
medlemskab – nemlig DKP. Når ældre eller unge medlemmer overvejer udmeldelse tilbydes de
altid nedsat kontingent, hvis de på overførselsindkomst. Det betyder at mange bliver. Bivirkning er
vigende kontingent-indtægt.
Når vi i regnskabet alligevel kan se stigende kontingentindtægt, så kan det skyldes den positive
udvikling i Korea. Nye kommer hele tiden, til trods for at vi har forsømt en egentlig organiseret
målrettet rekrutterings indsats. Men når tallet alligevel vedbliver med at ligge omkring de 100
efterlyses her på generalforsamlingen ideer til rekruttering.
Medlemsmøder og offentlige møder og kontakt til medlemmerne:
Vi har udsendt 6 medlemsbreve med orientering om foreningens aktiviteter og alt det nye, der sker i
Korea med Nord-Syd tøbrud og dialog med USA. Så foreningens medlemmer har med indregning
af andre henvendelser, bulletin, m.v. været i kontakt med eller hørt fra os i gennemsnit hver
halvanden måned i løbet af året.
Vi havde et meget velbesøgt åbent medlemsmøde den 7. april 2018, hvor vi ud over orientering
om det koreanske tøbrud genså Jørgen Melkens film Turen til DDF Korea i anledning af dens
tiårsdag og for at mindes Jørgen, der desværre døde i februar 74 år gammel.
Dernæst kom vort store jubilæums-festmøde i anledning af foreningens 50-årsdag. Det blev
afholdt i Mjølnerparken i København N. Festmødet var åbent for medlemmer og alle venner af
Koreas folk. Der deltog 35 i festmødet, hvilket var lidt mindre end ventet, men festmødet blev alli4

Fra 50-års jubilæumsfestemødet den 6. oktober.

alligevel en stor succes, idet alle til stede bidrog hertil. Blandt gæsterne var repræsentanter for den
svenske og den finske venskabsforening. Et jubilæums-udvalg af bestyrelsesmedlemmer havde
udarbejdet et flot program. Formanden holdt festtale om foreningens og Koreas historie gennem de
sidste 50 år. Han sluttede sin tale med at udtrykke, at vi havde fået den bedste jubilæumsgave man
kan tænke sig: Den nye udvikling i Korea går lige præcis i den retning vi har kæmpet for i 50 år.
Han blev efterfulgt af gæstetaleren og Koreakenderen Geir Helgesen fra Nordisk Institut for
Asienstudier, der holdt en meget perspektivrig tale. Derefter kom en række hilsningstaler fra
Sverige, fra Finland, fra Korea, fra DKP, fra Horserød-Stutthofforeningen, fra Dansk-Cubansk
Forening og fra KPID.
Bestyrelsesmedlem Lena Bang havde digtet en flot jubilæumssang til lejligheden over melodien
på Solidaritetssangen. Den blev flot fremført til musik af Leif Monnerup og Knud Grumløse på
guitar og trækharmonika. De to musikere sørgede i øvrigt for det musikalske gennem dagen. Bl.a.
med to sange om Korea, som de selv havde skabt. Bestyrelsesmedlem Johnny Mortensen havde lagt
et kæmpe forarbejde i alt det tekniske med film og billeder, der løbende blev vist via vor projektor.
Johnny havde også sørget for produktion af nye bannere med fotos fra Korea og med tekster og flag
samt produktion af jubilæums t-shirt og krus, som han donerede. Marcela havde sørget for
hjemmebagt kage, og Ulla havde doneret maden m.v. Flere bestyrelsesmedlemmer havde doneret
drikkevarerne. Johnny, Ulrich og Michael filmede.
Uden denne fælles indsats var det aldrig lykkedes at gøre jubilæumsfestmødet så flot, som
tilfældet var. Alt i alt en flot markering af denne store 50-årsdag.
Udadvendte aktiviteter:

Venskabsforeningen til Verdensjulemarked i december 2017.
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Venskabsforeningen var igen med på Roskilde Minifestival i august 2018.

Venskabsforeningens bod på Rød 1. maj 2018 i Fælledparken. 5 timer i regn, rusk og kulde, men alligevel
med et godt besøg og med et godt salg.

Vi deltog i et velbesøgt Verdensjulemarked i december 2017, hvor vores sekretær Morten holdt en
flot tale om foreningen.
Venskabsforeningen havde ligeledes en velbesøgt bod på Rød 1. maj 2018 i Fælledparken i
København arrangeret af Kommunistisk Parti. I alle 5 timer var der mange mennesker ved
foreningens bod. Mennesker der købte materialer, modtog vort nye Korea Bulletin og stillede
mange spørgsmål – også kritiske – om Korea og Venskabsforeningen. Vi havde ikke et rekordsalg
som året før, men alligevel flot i 10 graders varme og regnvejr.
K-Festival var i 2018 aflyst og kommer muligvis ikke igen. Det er trist at miste en kontaktflade.
Til gengæld var vi med på Roskilde Minifestival den 1. september, hvor der var stor interesse for
vores bod.
Udtalelser og hilsner:
I løbet af året har foreningen sendt 10 hilsner til Korea til Kim Jong Un og Koreas folk og 4
politiske udtalelser, der er offentligtgjort i bl.a. Arbejderen og SKUB.
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Merchandises:
Vi arbejder videre med to nye kuglepenne med navn og den ene med lys. Kuglepenne findes nu i
hele 7 udgaver, lygter med vores navn og nye t-shirts. Vi har også fået nye t-shirts og krus med
foreningens navn, slogan og flag. Der arbejdes videre med brug af de merchandises, som sælger
bedst.
Bulletin og andre udgivelser:
Vi har indhentet sidste års forsømmelser ved udgivelse af hele tre bulletin i henholdsvis april, maj
og oktober. Det ser ud til at fungere fint med A5 i fuldfarve, som giver en god besparelse også på
portoen. Det vil bl.a. fremgå af regnskabet.
Vor tidligere trykker Satsbutikken ApS har desværre måttet dreje nøglen om. Vi er ved at indgå
ny aftale om trykning af bulletin hos Arbejderen til en meget favorabel pris. Vi ser fem til det nye
samarbejde. Samme sted vil fremover også søge aftale om trykning af andre pjecer.
I 2018 har vi udgivet Kim Jong Un’s nytårstale 2018 samt Kim Jong Un’s tale på Koreas
Børnekongres i 2017. Stor tak til Birgit Unnerup for oversættelsesarbejdet.
Vi har også udgivet tre foldere med dansk oversættelse af Panmunjom-erklæringen fra 27. april,
DDF Korea-USA fælles udtalelsen fra 12. juni 2018 og September Pyongyang Fælleserklæringer fra
18. september 2018. Hertil kommer en engelsksproget bog fra formanden skrevet i samarbejde med
medarbejdere fra Kulturkomiteen i Pyongyang og på baggrund af fælles samtaler gennem de sidste
tre år.
Venskabsforeningen i medierne:
Foreningens arbejde og møder har løbende været omtalt i Arbejderen og SKUB og Antifascistisk
Forum. Formanden har flere gange været i Radio24syv og TV2.
Venskabsdelegation i Korea:

Venskabsforeningens delegation på besøg hos en bondefamilie i Unha-ri i september 2018.

Venskabsforeningen har haft en 5-medlemmers delegation på besøg i Korea i september i anledning
af DDF Koreas 70-årsdag. Delegationen overværede en stor flot civil og militær parade og folkefest
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uden missiler. Delegationen donerede ligeledes humanitær bistand til foreningens venskabslandsby
Unha-ri for 4000€ under besøg der. Rejsen var en succes. To nye medlemmer var med.
Interview med studerende / skoleelever / ungdomspartier m.fl.:
Rigtigt mange grupper af skoleelever fra 8. til 10. kl. og gymnasieklasser har besøgt formanden i det
forløbne i forbindelse med interview til projektopgaver. Formanden og Morten har også holdt oplæg
om Korea og foreningen hos flere ungdomspartier bl.a. hos VU og LAU i Århus og VU i
Nordsjælland samt hos Ældrestyrken i Hillerød.
Indsamlingen:
Vi har igen i 2018 haft succes med i Nordkoreaindsamlingen at indsamle 4000€. Vi havde et mål
om at indsamle 5000 €. Det skete ikke, men da vi en måned før afrejsen til Korea kun var oppe på
3000€ etablerede bestyrelsen en slutspurts-kampagne blandt medlemmerne og med annonce i
Arbejderen. Det gav et resultat på ca. 8000 kr. i slutspurten, hvorved vi nåede de 4000 €. 2700 kr.
kom fra ikke- medlemmer, der havde set annoncen i Arbejderen. Humanitær donation blev igen
skænket til Unha-ris kooperativ farm og børnehave: 1500 l. dieselolie, 4 traktordæk, 7 bærbare
pc’ere til bl.a. efteruddannelse af personale i Unha-ri kooperativ farm via det nordkoreanske
intranet, madvarer og masser af legetøj og sportsudstyr til børnehaven i Unha-ri. Derudover havde
delegationens medlemmer selv doneret og indkøbt for ca. 8000 kr. videnskabelige bøger til
forskellige universiteter og læreanstalter.
Kommunikation:
Hjemmesiden blev for ca. 7 år siden forbedret, men trænger nu til fornyelse og opdatering og med
flere aktuelle billeder. Vi bør også komme tilbage på Facebook. Bestyrelsen skal arbejde videre med
dette gerne med hjælp fra medlemmer udenfor bestyrelsen.
Samarbejde med andre foreninger og partier i DK:
Venskabsforeningens samarbejde med DKP er styrket i årets løb i takt med, at DKP genopbygger
og styrker dets forbindelser med Koreas Arbejderparti. DKP’s formand Henrik Hedin og formand
for partiets internationale udvalg Luis Monteiro besøgte Korea i oktober 2018 som KAP’s gæster og
havde bl.a. politiske drøftelser med KAP’s ledelse. Delegationen underskrev under besøget
Pyongyangerklæringen fra 1992. DKP-delegation betragter selv besøg som en succes. Vi har planer
om, at invitere DKP-delegation til et medlemsmøde.
Venskabsforeningen var inviteret til at deltage i DKP’s 35. kongres 22.-23. september 2018 om
gæst. Formanden og Johnny deltog og holdt en hilsningstale fra foreningen.
Til vores jubilæum havde KPID, Dansk Cubansk Forening også sendt hilsner.
Foreningen er kollektive medlemskab af Nordvest Bogcafeens Venner, hvor Ulla repræsenterer
os i dens bestyrelse og er meget aktiv med til at drive cafeen. Det giver også respekt om vores
forening.
Den Danske Juche Studiegruppe:
Tre medlemmer af bestyrelsen har opmuntret fra koreansk side taget initiativ til stiftelse af en dansk
Juche-studiegruppe. Gruppens kontakt i Korea er Korean Association of Social Scientists (KASS).
Morten Dam er leder af denne danske gruppe. Morten og Michael har i juni deltaget i et Nordisk
Jucheseminar i Helsinki og Morten har deltaget i Jucheseminar i Pyongyang i september. Se omtale
herom i Korea Bulletin oktober 2018. Juche studiegruppen var således også sammen med
Venskabsforeningen vært for en delegation på tre mand fra KASS 21.-22. juni samt Ri Chol Hak fra
ambassaden, hvor den gav forelæsning for 10 inviterede medlemmer.
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Samarbejdet med ambassaden:
Vi har i årets løb haft et godt samarbejde med DDF Koreas ambassade i Stockholm. Der er kommet
ny ambassadør i oktober Ri Won Guk. Vi har besøgt ambassaden 2 gange siden sidste
generalforsamling i 2017. Vi er igen inviteret til Nordisk venskabstræf den 22. december 2018.
Disse besøg er som regel gode og udbytterige i selskab med medlemmer af andre Koreavenskabsforeninger i Norden og ambassadepersonalet.
Alle medlemmer er velkomne til for egen regning at deltage i disse nordiske træf.
Nordisk samarbejde:
Venskabsforeningens var gæst på Svensk-Koreanska Föreningens årsmøde med 4 medlemmer den
14. april 2018.
Internationalt samarbejde:
Formanden har i april 2018 deltaget i stiftende møde i Minsk i Organisationskomiteen For
Internationale Festivaler Til Hyldest For De Store Paekdusanpersonligheder. Komiteen har 38
medlemmer fra alle verdensdele. Anders blev valgt ind i komiteens 9-medlemmers formandskab.
Komiteen skal forberede Paekdusan festivaler hver 5. år – næste gang i 2022. Komiteen har også
planer om en international fredsmarch fra Pyongyang til Kaesong.
Formanden sluttede beretningen med, at sige at foreningen nu med 50 år på bagen ikke kan
forestille sig nogen bedre fødselsdagsgave end den udvikling, der nu er på vej i Korea.
Efter en kort diskussion og besvarelse af spørgsmål blev bestyrelsens beretning godkendt
enstemmigt.
3. Regnskab for Venskabsforeningen og Nordkoreaindsamlingen:
Kasserer Ulla Pedersen gennemgik det uddelte årsregnskab og konstaterede, at der havde været et
overskud på 2939 kr. samt et godt materialesalg. Materialesalg er sket på medlemsmøder, 1. maj,
Roskilde Minifestival og Verdensjulemarked. Mange af de solgte materialer var indkøbt i
regnskabsåret året før, og meget materiale er indkommet ved donationer. På samme måde er mange
udgifter til jubilæet afholdt især ved donationer fra Johnny og Ulla.
Nordkoreaindsamlingens årsregnskab for kalenderåret 2017 blev også uddelt og gennemgået.
Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt.
4. Fremtidigt virke:
Et forslag til fremtidigt virke i 2019 blev fremlagt af bestyrelsen. Flere efterlyste flere og fornyede
aktiviteter. Ligeledes blev en fornyelse af hjemmesiden og Facebook bragt på bane. Luis syntes at vi
skal en have en åben og en lukket adgang til Facebook. Da K-Festivalen og MiniFredsFestivalen
sikkert
ikke
blev
afholdt
i
år
2019
kan
Facebook
blive
vigtig?
Udgivelse af en QA-bog eller bare et hæfte blev også anbefalet af flere deltagere for at aflive
fordomme.
Forslaget til fremtidigt virke blev vedtaget med diverse ændringer, som bestyrelsen vil renskrive
og lægge ud på hjemmesiden.
5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Anders Kristensen, Ulla Nørgaard Pedersen, Michael Dam,
Morten Dam, Johnny Mortensen, Ulrich Larsen, Henning Jakobsen, Lena Bang og Jan Wørmer.
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Joan Korsgaard havde ønsket at træde ud af bestyrelsen på grund af svigtende helbred. Der blev
udtrykt stor tak til Joan for over 25 års trofast arbejde i bestyrelsen.
7. Valg af en revisor og revisorsuppleant:
Per Eriksen blev genvalgt som revisor og Jacob Pless-Schmidt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt:
Mickael oplæst forslag til en udtalelse fra generalforsamlingen. Efter en debat blev den vedtaget
med få ændringer. Udtalelsen bliver udsendt til pressen og sættes på hjemmesiden.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen viste Johnny en kort film og billeder fra Venskabsforeningens 50-års
jubilæum i oktober 2018.
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