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REFERAT
AF
GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA
28. NOVEMBER 2020 AFHOLDT I NV BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64
KØBENHAVN NV.
Formanden Anders Kristensen bød velkommen og oplæste en hilsen til generalforsamlingen fra foreningens
søsterforening i Korea – Venskabsforeningen Korea-Danmark og Den Koreanske Komite For Kulturelle
Forbindelser med Udlandet. Se vedhæftet.
Ligeledes appellerede Anders til at Corona-forsamlingsrestriktionerne blev overholdt, og han bebudede, at
dette års generalforsamling måtte forventes anderledes og mere kortvarigt.
1. Valg af dirigent og referent:
Anders blev valgt som dirigent og Johnny Mortensen som referent.
2. Bestyrelsens beretning:
Anders aflagde en kort koncentreret beretning på bestyrelsens vegne. Anders indledte med at konstatere, at
det forgangne generalforsamlings år har været et særligt med mange besværligheder – herunder ikke mindst
myndighedernes forsamlingsrestriktioner, formandens sygdom, Muldvarpsagen m.v.
Korea:
I Korea – såvel i Nord som Syd – har året også været præget af Covid-19 pandemien med mange
smittede i Sydkorea og totalt nedlukning af alle ikke strengt samfundsvigtige aktiviteter i Nordkorea og
selvisolation i forhold til omverdenen og meget strenge forebyggende foranstaltninger.
Ligeledes har året været præget af fortsat dødvande i relationerne DDF Korea-USA og Nord-Sydkorea.
Trumps såkaldte ”gestus” har tilsyneladende været tom. Trump har kun brugt møderne med Kim til at prale
af, at han var den første USA-præsident besøgende Kim Jong Un. Det har derimod ikke manglet villighed
fra nordkoreanernes side til at opnå en normalisering af forholdet til USA. Men USA har derimod samtidig
strammet de meget hårde og altomfavnende sanktioner, og fjendtlig Nordkoreapolitik fortsætter på lige fod
med genoptagede krigsøvelser og oprustning i Sydkorea. Man taler også fortsat om en total og irreversibel
ensidig nordkoreansk atomafrustning førend sanktionslempelser kan komme på tale og tolker
Singaporeaftale som ensidig DDFK atomafrustning til trods for, at der i aftaler står ”hele den koreanske
halvø” skal atomafrustes. USA’s a-våben i Sydkorea skal der ikke tales om. Hårde sanktioner og
atomafvæbning er tydeligvis lig med et mål om regimekollaps.
Det giver ikke grundlag for fortsat dialog om fred og normalisering og genoptagelse af Nord-Syd
forsoning. Vi har set en sydkoreansk regering, der ikke tør udfordre USA’s røde linjer. Der er ingen tvivl
om, at DDF Koreas står i en positive position med Kina som alliancepartner og parløbsspiller for tiden især
grundet striden mellem USA og Kina (ny kold krig), men det er ingen ønske position for DDF Korea. DDF
Korea og Koreas folk i det hele tage har igennem århundrede fået et DNA, der skyr stormagter. Så når
udenrigsministrene Wang fra Kina og Kang fra Sydkorea for leden mødtes, og Wang lover Kang, at Kina
nok skal få DDF Korea til at atomafruste, hvis Sydkorea til gengæld ikke binder sig for tæt med USA og den
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nye præsident Biden, så løber det koldt ned at ryggen i Pyongyang: Stormagten Kina skal ikke styre DDF
Koreas forsvarspolitik.
DDFK har været hårdt ramt af Coronanedlukning i 2020, men ikke selv haft smittede. Der er helt lukket
for udlændinge bortset fra diplomater. DDFK er særlig sårbar overfor Corona grundet deres i forvejen
sårbare sanktions- og blokaderamte position omgivet en militær trussel fra USA.
Koreas Arbejderparti fyldte 75 år den 10. oktober 2020, hvor der blev afholdt en flot militær og civil
parade på dagen på Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang. I militærparaden blev et nyt stort interkontinentalt
missil Hwasong-16 præsenteret. Missilet har en rækkevidde på 15.000 km og transporteres på et køretøj med
11 aksler. Missillet regnes for verdens største.
På paraden holdt Kim Jong Un en stor historisk tale, der omhandlede følgende emner:
Stor ros til befolkningens dygtige håndtering af Coronakrisen i DDF Korea fortsat uden smittede. Ros til en
sikker håndteringen af tre stor tyfoner i august og september med oversvømmelser og med kollektiv
hjælpemobilisering fra alle egne af landet bl.a. med opbygning af nye landsbyer til erstatning for de totalt
skadede. Fortsat økonomisk fremgang på trods af en massiv imperialistisk blokade og sanktioner. Ros til
Koreas Folkehær, som nu er klar til at modstå alle slags angreb fra imperialismen. Fortsat sikring af landets
uafhængighed, suverænitet og fred. Og endelig sendte Kim varme tanker til landsmændene i Sydkorea og
håb om snarlig overvindelse af deres Coronakrise og håb om muligheden for snart igen at kunne trykke de
sydkoreanske landsmænd i hånden.
Endelig annoncerede KJU en tidlig afholdelse af næste og 8. partikongres i januar 2021 (dato endnu ikke
fastsat). Sidste kongres blev afholdt i maj 2016.
VENSKABSFORENINGEN:
Indledning:
Generelt har foreningens aktiviteter været alvorligt hæmmet og besværliggjort at Coronapandemien samt
formandens sygdom m.v. Men der er også positive nyheder at meddele siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har afholdt 3 møder og 1 FU-møde. På generalforsamlingen i 2019 blev valgt 8
bestyrelsesmedlemmer, men siden da har 2 forladt bestyrelsen. Den ene er Michael Dam begrundet i
helbredsproblemer, men med ønske om fortsat at være et aktivt medlem af foreningen. Den anden er Ulrich
Larsen, som i 10 år har spillet et dobbeltspil som muldvarp for den kendte anti-kommunist og førende
Nordkoreahader Mads Brügger. Ulrich blev smidt ud af både bestyrelsen og foreningen, da vi i september
2020 fik kendskab til hans usle dobbeltspil.
Medlem Nikolai Aamand har deltaget i bestyrelses- og FU møderne som aktivt medlem, hvor han har
bidraget meget til arbejdet i foreningen.
Vi glæder os til at få suppleret den nye bestyrelse på valg i dag med flere nye unge kræfter.
Medlemstal:
Vi har et vigende medlemstal angiveligt på grund af nedlukningen og manglende aktiviteter og synlighed.
Sidste år på denne tid var vi 88. En del er blevet slettet på grund af kontingentrestance. Vi har dog fået 8 nye
medlemmer som følge af Muldvarp-dokumentaren i TV. I dag er vi i alt 84 enkeltmedlemmer og et
kollektivt medlem (DKP).
Medlemsmøder og offentlige aktiviteter og kontakt til medlemmerne:
Vi har udsendt 4 medlems-nyhedsbreve med orientering om foreningens aktiviteter og Korea-nyt.
Derudover har vi deltaget i Verdensjulemarked i december 2019 med en flot og velbesøgt bod. Hele
foråret og sommeren har vi været afskåret fra medlemsmøder og eksterne aktiviteter så som Rød 1. maj og
Roskilde Minifredsfestival, men vi har afholdt et velbesøgt medlemsmøde i oktober i anledning af Koreas
Arbejderpartis 75-årsdag med taler, jubilæumsfilm og kammeratligt samvær.
Derudover har vi haft to virtuelle videomøder forestået af Nikolai og formandens oplæsning af en 1. maj
hilsen fra foreningen i Arbejderens elektroniske avis den 1. maj.
Udtalelser og hilsner:
Vi i løbet af året sendt 12 hilsner til Kim Jong Un og Koreas folk. Derudover er 4 udtalelser udsendt.
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Bulletin og andre udgivelser:
Korea Bulletin er vores smertens barn. Vi har ikke udgivet Korea Bulletin i 2020 primært på grund af
mangel på mangel på ressourcer til skrive- og redigeringsarbejdet. Den nye bestyrelse skal arbejde videre at
rette op på dette. Vi har allerede ideer og stof til et nyt nummer af bulletin. Et årsskrift kan være en
mulighed
Kommunikation:
Som nyt og glædeligt har vi takket være Nikolai fået oprettet en ny og aktiv FaceBook-side og slettet den
gamle, der ikke fungerede. Den ny side har givet en del nye medlemmer og henvendelser fra interesserede.
Der er opdateringer og fornyelser på siden ca. 1 gang ugentligt. Den nye Facebookside indeholder potentiale
at give vor forening et tiltrængt boost. Stor ros til Nikolai. Facebook siden hedder Venskabsforeningen
Danmark-DDF Korea. Nikolai har også stået for oprettelse af en YouTube-side for foreningen og en
fornyelse af vor hjemmeside:
Venskabsforeningen i medierne:
Om Muldvarpsagen sagde Anders, at den var et gennemført og målrettet ondskabsfuld anti-kommunistisk
forsøg på sabotage af venskabs- og solidaritetsarbejdet med Koreas folk begået af ussel person Ulrich, der i
over 10 år har spillet et fælt dobbeltspil sammen med en førende koldkriger og forbenet Nordkorea-hader M.
Brügger.
Den såkaldte dokumentarfilm dokumenterer intet andet end had til Nordkorea og forsøg på at skade vor
forenings seriøse solidaritets- og venskabsarbejde – desværre måske ufrivilligt ledsaget af KFA, der har en
Karl-smart businessmand præsident.
Brügger udtaler til flere medier, at vores venskabsforening er en gruppe ”aldrende nostalgikere” eller
”gamle hippier”, der er helt harmløse. Tak for det. Men alligevel skader det vor forening, idet folk ikke kan
kende forskel på os og KFA. Det kræver større indsigt.
Vi har udsendt en udtalelse om Muldvarpsagen, der har været bragt i fuld længde i Arbejderen og omtalt i
Ekstrabladet.
Anders har været i Radio4, i Radio Loud med et langt interview og med et navneportræt i Jyllandsposten.
Nikolai har derudover givet et flot interview i Den Uafhængige på 25 min. Herligt at høre andres historie om
vejen ind i foreningen end formandens.
Banksagen:
Venskabsforeningen har skiftet bank væk fra Danske Bank og lukket den humanitære indsamling til
landsbyen Unha-ri. Den nye bestyrelse skal gentænke, hvordan vi fremover kan støtte Unha-ri.
Bestyrelsen arbejder på at åbne en ny foreningskonto hos Sydbank. Forarbejdet herfor er gjort. Banken
afventer nu blot en revision af vedtægter og antal af bestyrelsesmedlemmer samt legitimation fra nye
bestyrelsesmedlemmer samt referater fra generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde.
Venskabsdelegation i Korea:
Vi har ikke kunnet sende en medlemsdelegation til Korea i 2020 på grund af Corona-nedlukningen, og det
kan vi formentlig heller ikke i 2021. Bestyrelsen satser på igen at kunne sende en medlemsdelegation afsted
i august 2022 i forbindelse med afholdelse International Festival For Hyldest Til Paekdusans Helte. Disse
delegationsrejser er vigtige for at give nye medlemmer inspiration til at gå mere aktivt ind i foreningens
arbejde.
Den Danske Juche Studiegruppe:
Studiegruppe har ligget stille på grund af Corona. Vi forventer den genrejst, når der lempes i
forsamlingsregler og nye aktive kommer til.
Nordisk samarbejde:
De nordiske foreninger har ikke mødtes i 2020 på grund af Corona. Ambassaden afholder ikke receptioner
og Nordiske Venskabstræf. Ligeledes har den finske venskabsforening måttet aflyse sit 50-års jubilæum i
september og udsat det et år.
Efter få spørgsmål og kommentarer blev bestyrelsens beretning godkendt enstemmigt.
3. Regnskab:
Kassereren Ulla Nørgaard Pedersen fremlagde årsregnskabet, som var tydeligt påvirket af manglende
aktiviteter og både udgifter og indtægter grundet Coronakrisen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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4. Fremtidigt virke:
Formanden fremlagde et forslag til fremtidigt virke det kommende år. Næste års generalforsamling afholdes
den 27. november 2021. Forslaget blev enstemmig godkendt. Se vedhæftet.
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen og Johnny Mortensen havde stillet forslag til ændringer af foreningens love.
Både bestyrelsens og Johnnys forslag blev vedtaget enstemmigt. Der blev vedtaget ændringer i § 1, hvor
orden København fjernes. I § 2, hvor sætningen Fremme af solidaritet med det undertrykte folk i Sydkorea
fjernes. I § 6, hvor der blev ændret således: Bestyrelsen består af mindst 3 og højst medlemmer. Ligeledes
blev afsnittet om et forretningsudvalg fjernet. I samme paragraf stk. 3 blev tilføjet Forslag til kandidat(er) til
valg til bestyrelsen skal være den siddende bestyrelse skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen. I § 7, der affattes således: Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren,
der
hver
især
har
fuldmagt
til
at
disponere
over
foreningens
bankkonti.
Kassereren fører foreningens regnskab, som revideres en gang årligt af den på den ordinære
generalforsamling valgte revisor. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der
påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid
hørende formue.
Bestyrelsen havde fremsendt et forslag til udtalelse om stop for sanktioner og blokade imod DDF Korea
til generalforsamlingen. Forslaget blev med enkelte redaktionelle ændringer enstemmigt vedtaget. Se
vedhæftet.
6. Valg af bestyrelse:
Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne et forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen: Anders
Kristensen, Johnny Mortensen, Ulla Nørgaard Pedersen, Jan Wørmer, Henning Jakobsen, Nikolai Aamand,
Lena Bang, Peter Kjær Kristensen og Alex Beckmann.
Der var ikke andre kandidater. De 9 nævnte medlemmer blev valgt til bestyrelsen.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant:
Per Eriksen blev genvalgt som revisor og Jacob Pless-Schmidt som revisorsuppleant.
8: Eventuelt:
Nikolai oplyste, at han er i gang med at oprette YouTube side til Venskabsforeningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og en vellykket generalforsamling.

Vedhæftede bilag:

Fremtidigt virke 2021
Med forbehold for udviklingen i Coronapandemien vil foreningen arbejde for gennemførelse af følgende aktiviteter i
2021:
Politisk fokus:
Vi skal nøje følge udviklingen i Korea og med særligt fokus på ophævelse eller lempelse af blokade og sanktioner
imod DDF Korea og støtte til alle bestræbelse på bedring af Nord-Syd relationerne og Nord-Syd forsoning med sigte
på en fredelig genforening uden fremmed indblanding.
På samme måde skal lægge vægt på at kræve en genåbning af en fredelig dialog mellem DDF Korea og USA med
sigte på total atomafrustning af hele Koreahalvøen, oprettelse af en normalisering mellem DDF Korea og USA samt
indgåelse af en fredsaftale mellem de to lande. En fredsaftale der indebærer tilbagetrækning af alle udenlandske
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militære styrker og våben fra Korea samt internationale garantier for, at DDF Korea anerkendes og respekteres som en
fredelig, suveræn og selvstændig stat i verdenssamfundet.
Korea Bulletin:
Korea Bulletin skal genrejses, og der skal udgives mindst 1 helst 2 numre i 2021.
Udgivelser:
Kim Jong Un’s nytårstale 2021 på dansk samt danskoversat beretningen på Koreas Arbejderpartis 8. kongres i januar
2021. Ligeledes udgivelse af en intro-folder om Venskabsforeningen og Korea.
Vi skal også arbejde videre med ideen om at udgive en QA-bog eller hæfte for bl.a. at aflive fordomme om DDF
Korea. Hvis 100 eller 50 QA er for dyrt at udgive, kan vi starte med at finde f.eks. de 10 eller 12 meste almindelige
QA.
Foreningen skal samarbejde med den danske Juche studiegruppe om udgivelse af introduktionspjece om Juche ideen
på dansk.
Øvrig kommunikation:
Vi skal arbejde videre med at udvikle vor succesrige nye Facebook-side og modernisering af hjemmesiden.
Foreningen skal have kontakt med medlemmerne mindst en gang månedligt eller hver anden måned i form af
medlemsaktiviteter, meddelelser via mail, udadvendte aktiviteter, udgivelser m.v.
Foreningen skal i nødvendigt omfang udsende pressemeddelelser og udtalelser, når dette er påkrævet grundet
udviklingen i Korea.
Foreningen skal så vidt muligt stå til rådighed med tilbud om foredrag og oplæg om Korea og foreningen.
Medlemsaktiviteter:
Der skal afholdes 2-3 åbne medlemsmøder.
Generalforsamling finder sted den 27. november 2021.
Udadvendte aktiviteter:
Vi skal være deltage med en bod hos Rød 1. maj, Roskilde Minifestival i august 2020 og Verdensjulemarked.
Derudover andre festival o.l., som vi måtte blive inviteret til.
Rejser:
Vi skal forberede medlemsrejse i august 2022 i forbindelse med afholdelse Den Internationale Festival til Hyldest af
Paekdusans Helte.

Indsamlingen:
En ny medlemsbaseret humanitær indsamling til landbrugskooperativet Unha-ri skal genrejses under en eller anden
OFAC-sikker form.
Medlemsrekruttering:
Bestyrelsen skal arbejde mere målrettet på at øge medlemstallet – både hvad angår enkeltmedlemmer og kollektive. I
dette arbejde skal medlemmerne også søges inddraget med input og ideer til rekrutteringstiltag, kampagner o.l.
Udgivelse af en introfolder, der kan fordeles steder, hvor potentielt nye medlemmer færdes, kunne være en ide. Større
brug af Facebook er også vigtig i arbejdet med medlemsrekruttering.
Merchandise:
Bestyrelsen skal arbejde videre med ideer til nye og salgbare merchandise med foreningens navn, der styrker
foreningens økonomi og kendskabet til foreningen.
Styrkelse af samarbejdet med kollektive medlemsorganisationer:
Foreningen skal søge at styrke samarbejdet med kollektive medlemsorganisationer for derved at komme bredere ud
med kendskabet til foreningens arbejde og kendskabet til vores politiske fokusområder.

5

VENSKABSFORENINGEN
DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80
E-mail: dk-korea@inform.dk Hjemmeside: www.dk-korea.dk Facebook: Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

København, den 28. november 2020
Udtalelse:
STOP SANKTIONER OG BLOKADE IMOD DDF KOREA!
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin
årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen har vedtaget følgende udtalelse:
Befolkningen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea har nu i årevis været ramt af og
lidt under meget hårde og altomfattende økonomiske og politiske sanktioner og blokade først
og fremmest initieret af USA. Dertil kommer en selviværksat isolation som beskyttelse mod
Covid-19 pandemien i hele 2020.
Sanktionerne og blokaderne er iværksat for at tvinge DDF Korea til en ensidig
atomafvæbning og i håbet om, at befolkningen får det socialistiske samfundssystem til at
bryde sammen. Men mange års erfaringer i Korea har vist, at dette er en total fejlslaget
strategi byggende på ønske- og drømmetænkning. En strategi der kun straffer befolkningen.
DDF Koreas regering har som et mål skabelsen af en atomvåbenfri Koreahalvø, men har
været tvunget af omstændighederne til at udvikle et tilstrækkeligt afskrækkende våben til at
modstå den militære trussel fra USA. USA er til stede på koreansk jord med deres mest
avancerede våben og et stort antal soldater.
Årtier har vist, at vejen ud af dette dødvande i Korea ikke sker ved yderligere at stramme
sanktioner og straf imod DDF Korea. Tværtimod vil en afskaffelse eller lempelse af
sanktionerne fungere som en konstruktiv fremstrakt hånd til genoptagelse af dialogen
mellem DDF Korea og USA. En dialog om atomafrustning af hele Koreahalvøen og en
fredsaftale og normalisering af relationerne mellem de to lande. Dermed også et stort skridt i
retning af afspænding og fred i Korea, der samtidig vil lette vejen for en genåbning af NordSyd forsoningen i landet.
Vi opfordrer den danske regering til at tage skridt til at skifte kurs i Koreapolitikken væk
fra sanktioner og blokade og til at tage initiativ til at påvirke både FN, EU og den nye
kommende administration i USA til et kursskifte med ophævelse af sanktioner og for
genåbning af en fredelig dialog mellem DDF Korea og USA.
STOP DE UMENNESKELIGE SANKTIONER OG BLOKADE IMOD DEN
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA!
STOP DEN FJENDTLIGE POLTIK OVERFOR DDF KOREA!
GENOPTAG DIALOGEN I KOREA!
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Til Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Kære kammerater
Det er en stor ære for os at sende denne lykønskningshilsen til den årlige generalforsamling i
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Vi sender vor varmeste hilsner til
alle deltagere i generalforsamlingen.
I dag bruger hele verden dage og nætter på at vride sig i smerte og socialt kaos på grund af den
katastrofale pandemi COVID-19. Men selv i denne vanskelige situation, har Venskabsforeningen DanmarkDDF Korea virkelig gjort et stort arbejde for også i år at udvikle venskabet og solidariteten mellem vores to
lande sammenlignet med de tidligere år, og vi sætter stor pris på, hvad jeres forening har gjort i dette
kaotiske år.
Vi er overbevist om, at jeres forening også i fremtiden vil gøre enhver mulig indsats for at videreudvikle
venskab, solidaritet, udveksling og samarbejde på forskellige områder mellem vores to lande og folk Danmark og Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
Idet vi udtrykker vores varmeste hilsner og lykønskninger med afholdelsen af den årlige
generalforsamlingen sender vi samtidig de varmeste kammeratlige hilsner til alle medlemmer af
foreningen.
Til sidst udtrykker vi håb om et godt helbred og fremgang for formand Anders Kristensen, alle
bestyrelsesmedlemmerne og alle medlemmer af foreningen og succes i jeres vigtige arbejde. Det er vores
oprigtige ønske og håb, at møde jer alle i nær fremtid og overvinde kampen mod COVID-19 hurtigst muligt.
Stor tak til jer alle.

På vegne af Korea-Denmark Friendship Society
Ryu Kyong Il, formand for Korea-Denmark Friendship Society
Kim Kyong Chol, generalsekretær for Korea-Denmark Friendship Society

Pyongyang, Den Demokratiske Folkerepublik Korea
28. november, Juche 109 (2020)
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Love
§ 1. Foreningens navn er: Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
Foreningens hjemsted er i Danmark.
§ 2. Foreningens formål er at arbejde for:
- Udbredelse af kendskabet til Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
- Fremme af solidariteten med hele det koreanske folks kamp for en uafhængig og fredelig genforening af Korea.
- Fremme af at den koreanske halvø omdannes til en atomvåbenfri fredszone samt en varig sikring af freden i Korea.
- Fremme af støtte til snarest mulig indgåelse af en fredsaftale i Korea til erstatning for våbenhvileaftalen fra 1953.
- Fremme af støtte til kravet om tilbagetrækning af alle fremmede militære tropper i hele Korea.
- Udvikling af de politiske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle forbindelser mellem Danmark og Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der anerkender foreningens formål og love, samt betaler det fastsatte kontingent.
Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages foreninger, fagforeninger, institutioner, partier m.v.
Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis det modarbejder foreningens formål eller i øvrigt handler til skade for foreningen. Forslag
om eksklusion kan fremsættes af et hvert medlem. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Dog kan den ekskluderede anke over afgørelsen
til endelig prøvelse på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i oktober eller november måned. Indkaldelse til
generalforsamlingen skal finde sted senest fire uger før afholdelsen, og forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen
senest to uger før.
§ 5. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde punkterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3.
Regnskab. 4. Fremtidigt virke. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 8. Eventuelt.
§ 6. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 11 medlemmer, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig selv med formand,
sekretær, kasserer og redaktør.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen.
Stk. 3. Forslag til kandidat(er) til valg til bestyrelsen skal være den siddende bestyrelse skriftligt i hænde seneste 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen kan om nødvendigt vedtage en
forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
§ 7. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren, der hver især har fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonti.
Kassereren fører foreningens regnskab, som revideres en gang årligt af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.
Foreningens
medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til
foreningen til enhver tid hørende formue.
§ 8. Årsregnskabet slutter den 31. august.
§ 9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 10. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte generalforsamlinger skal holdes med et mellemrum på mindst 4 uger.
Stk. 3. Til vedtagelse af forslag om opløsning kræves, at mindst 2/3 af de i begge generalforsamlinger deltagende, stemmeberettigede stemmer
for forslaget.
Stk. 4. Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om foreningens opløsning, skal samtidig træffe beslutning om, hvad foreningens
eventuelle formue og andre aktiver skal overgå til. Dette skal dog ske i overensstemmelse med rammerne og ånden i formålsparagraffen - § 2.
Stk. 5. Ved opløsning tilgår foreningens arkiv Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv/Arbejdermuseet.
§ 11. Disse love er senest revideret og vedtaget af foreningens generalforsamling den 28. november 2020 og kan kun ændres af en
generalforsamling med mindst 2/3 flertal.
Foreningen blev stiftet den 10. oktober 1968.
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