
Generalforsamling i Klassikerforeningen 
22. november 2018 på Odense Katedralskole 

Referent: Thomas Hemming Larsen blev valgt 

 

1. Valg af dirigent 

 

Erik Kristensen blev valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning: 

 

Erik Kristensen fremlagde formandsberetningen og bemærkede, at det går godt for de klassiske fag. 

Netop i år er der flere skoler, der har oprettet en studieretning med græsk og latin end i mange år. 

Samtidig er der sket en voldsom vækst i antallet af elever på latin C. Der er nu omkring 2.000 elever 

på landsplan, der har valgt latin C. 

 

Der er et problem med listen over lokalformænd i beretningen. Mange af de nævnte er ikke 

længere aktive lokalformænd, og enkelte regioner har slet ikke nogen lokalformand. Bestyrelsen 

tager dette punkt op på deres bestyrelsesmøde til januar. 

Beretningen blev godkendt uden indvendinger. 

3. Kasserens beretning. 

 

Kasseren gennemgik regnskabet for 2017: Efter et par år med små overskud har der i 2017 været et 

lille underskud på 12.984 kr. Dette underskud, der ikke skyldes én bestemt post, er ikke 

problematisk og foreningen har stadig en solid egenkapital. 

 

Revisorerne har da også godkendt regnskabet uden bemærkninger. 

 

Logos holder stadig et rigtig fornuftigt udgiftsniveau. Kurserne skal også i fremtiden balancere, og 

gerne give et lille overskud. 

 

4. Valg af kandidater til bestyrelsen 

Følgende kandidater blev valgt: 

Erik Kristensen 

Sophie Ege 

Christel Tvedegaard Lund 

Thomas Hemming Larsen 

Susanne Behrens 

George Hinge 

Anna Mohr 

 

Lasse Pedersen udtræder af bestyrelsen og afløses af Anna Mohr 



5. Valg af to revisorer 

 

Jens Vind og Lærke Rygg genopstiller ikke som kandidater efter lang tids arbejde. Bestyrelsen 

udtrykker en stor tak til dem begge for deres arbejde gennem mange år 

Jesper Thomsen Lemke og Katri Bügel Jørgensen stiller op som nye revisorer og de bliver valgt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

 

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 

 

7. Indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

8. Evt. 

 

Placeringen af Generalforsamlingen 

 

Der er 5 tilstede ved denne generalforsamling, der alle kommer fra bestyrelsen. Hvis man 

skal have flere til at møde op, er en torsdag fra 16-17 måske ikke det bedste tidspunkt. 

Muligheder vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


