
Klassikerforeningens generalforsamling 2019  
afholdt Fredag d. 6. september 2019 kl. 17-18 på Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle  
 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med Klassikerforeningens kursus på Haraldskær.  
 

Referat:  
 

1. Valg af dirigent: Hans Gregersen modtager valg som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning (publiceres på foreningens hjemmeside og på EMU) : Erik Kristensen aflægger beretning. 

Løber beretningen igennem for hovedpunkter: 1. Tilsyneladende politisk velvilje; nye politiske ordførere og ny 

minister; planen er at kontakte nogle af de politiske ordførere om fagenes status. Vigtigt at minde politikerne om vigtig 

støtte. 2: Hvordan går det fagene? Det ser ud til at det går fint. En lille stigning. Vi er stadig i gang med at indhente 

tallene (Via mails fra lokalformænd og bestyrelse). Latin C stigning; Græsk C to steder; 3. Latin og AP: 

latinkompetencer mangler stadig på nogle skoler; ny latinlæreruddannelse kan gå i gang fra næste efterår. Grundforløb 

vigtigt. 4. Oldtidskundskab, der arbejdes på at rulle lovforslaget om at vælge nogle c-fag fra bliver behandlet til 

efteråret. 5. Hans Gregersen og Logos (fuldt mandskab, men opfordring til at man endelig skriver ind); EMU og 

Chresteria. 6. Kildehæfter: Der efterspørges folk (”i særdeleshed folk der er interesseret i tal og økonomistyring…”), 

man kan henvende sig til Roar; Klassikernes Rejseforening efterspørger nye guider. 8. Lokalformænd mangler, men 

Brian Bo har et forslag (Fyn): forespørgsel om forpligtende samarbejde om et årligt møde, hvor skolerne skiftes til at 

afholde et eftermiddagsmøde + middag. Fordelen er at man kan skabe mindre enheder, hvor folk kan nå frem og tilbage, 

selvom der er megen undervisning. Bestyrelsen arbejder på det og overvejer, om man kan ændre på strukturen. 9. Euro-

Classica bliver vi ved med at støtte. 10. Udviklingsprojekter ser vi på til oktober, Formanden kan rette forespørgsler. 11. 

Konkurrencer og præmieoverrækkelser til april. 12. Talentplejerejser: der sendes nok information ud her til efteråret. 

13. Økonomi siger kassereren noget om, men formanden gør opmærksom på at der er skiftet administrator ud.  

Dirigenten spørger til bemærkninger:  

Rasmus Gottshalck opfordrer til at man bliver ved med at sende en repræsentant. 

 

3. Kassererens beretning Sophie gennemgår regnskab. Nyt administrationsfirma (Engelskforeningen benytter sig af 

samme firma). Kontingenter er hovedindtægten (Man kan jo opfordre sine nye kollegaer til at melde sig ind); Logos 

fylder en del blandt udgifter, men Hans Gregersen er fabelagtig til at holde udgifterne nede. Revisorerne har godkendt 

regnskabet. Regnskabet er godkendt. Bemærkninger: Lars Eskesen spørger til antallet af medlemmer. Svar: ca. 500. 

Allan: Hvorfor får skolerne rabat (på f.eks. Haldkursus) og ikke medlemmet? Jesper: gengiver historikken. Summa 

summarum: det har ikke kostet Klassikerforeningen noget. 

 

4. Valg af kandidater til bestyrelsen De syv medlemmer genvælges. 

 

5. Valg af 2 revisorer Nye revisorer: Katri og Jesper modtager genvalg. Genvalgt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent: Sophie: vi fastholder de 500,-kr. Dirigenten spørger til forslaget: godkendt.  

 

7. Indkomne forslag Ingen forslag er indkommet.  

 

8. Eventuelt: Dirigenten spørger til evt.. Rasmus (talentplejerejse) gør opmærksom på, at de sender brev ud til 

november for at høre om rektorerne vil støtte, navne på evt. elever måske til december. Hans Gregersen gør 

opmærksom på diskussionen om navnet på oldtidskundskab. Allan gør opmærksom på Henrik Nisbeths bøger ligger til 

fri afbenyttelse.   

 

 

Ønsker medlemmer sager optaget til forhandling og afgørelse, må forslaget senest tre uger før mødet forelægges 

bestyrelsen jf. lovenes §7. Ændringer i dagsordenen kan meddeles p 

 


