
Generalforsamling i Klassikerforeningen d. 11 november 2017 
 

Referent: Erik Kristensen blev valgt. 

 

1.   Valg af dirigent 

Rasmus Gottschalck blev valgt. 

 

2.   Formandens beretning 

Formanden, Rasmus Gottschalck, kommenterede beretningen og bemærkede, at især latin C har mærkbar fremgang. 
Grundforløbet er presset for mange af vores kolleger, men det ser ud til, at den nye situation er god for vores fag (især 
latin C). 

Udviklingsprojekter: Projektet om old og film bliver færdigt her til december og latin C projektet er ligeledes færdigt. 
Materialerne gøres tilgængeligt på EMU (og på foreningens Facebook side) og projekterne præsenteres i Logos. 

Mette Lindemann Pedersen spurgte til de klassiske studieretninger og formanden svarede, at ca. 10% af gymnasierne 
udbyder en klassisk studieretning, men der er ca. 12-14 gymnasier, der opretter. I år oprettes der en 
klassikerstudieretning på Gl. Hellerup gymnasium som noget nyt. Der er flere store hold så, hvis vi ser på antallet af 
elever er der fremgang. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

3.   Kassererens beretning 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2016: Grundlæggende har vi siden 2012 vendt et underskud til et lille overskud. 
For 2016 på kr. 31.499,-. Vores indtægter (kontingenter) ligger meget stabilt på ca. 240.000,-. Vi tjener ikke meget på 
vores kursusvirksomhed, da det er lidt svært at trække folk til kurserne (bortset fra Haraldskjær). Logos har nogle 
annonceindtægter, men der er ikke tale om store beløb. Logos udkommer nu kun tre gange årligt og der er et max 
sideantal på grund af portoen.  

Kursusindtægter og udgifter balancerer i 2016 – men det ville være rart med et overskud. Vi betaler 
Dansklærerforeningen for administration og den udgift er også støt faldende. Vi er stadig i gang med at opkræve 
kontingent for skyldnere. 

Jens Vindekilde (revisor) havde følgende bemærkninger og anbefalinger: Lad Dansklærerforeningen opkræve 
kursusafgifter også, derved undgår vi i højere grad debitorer. Dansklærerforeningen har nu også overtaget 
administrationen af Klassikerfonden. Revisorerne anbefaler, at Kildehæfter også benytter Dansklærerforeningen til det 
økonomisk-administrative og vi vil også kunne udnytte deres lager i Skovlunde til Kildehæfters udgivelser. 

Kassererens opgave bliver så primært at lægge et budget og holde øje med indtægter og udgifter løbende. Så slipper vi 
for bogføring, kontingentopkrævning mm. 

Sophie Ege var enig i, at det er et godt forslag at lade Dansklærerforeningen overtage så meget administration som 
muligt.  



Regnskabet er godkendt. 

5. Valg af kandidater til bestyrelsen 

Følgende kandidater blev valgt: 

Erik Kristensen 

Sophie Ege 

Christel Tvedegaard Lund 

Thomas Hemming Larsen 

Susanne Behrens 

George Hinge 

Lasse Pedersen 

6. Valg af to revisorer 

Klassikerforeningens to nuværende revisorer, Jens Vindekilde og Lærke Rygg Klaumann genopstillede og blev 
genvalgt. 

7. Fastsættelse af kontingent 

Sophie Ege anbefalede, at foreningen fastholder satserne som de er, da foreningens regnskab balancerer med et lille 
overskud. 

Forsamlingen var enig i anbefalingen, så kontingentsatserne fastholdes. 

 8. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 9. Eventuelt 

Rasmus Gottschalck afrundede mødet og roste Kildehæfter for deres fine udgivelser, som naturligvis også skyldes de 
gode forfattere. 
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