
 

REFERAT FRA ONLNE ÅRSMØDET LØRDAG 27. FEBRUAR 2021  

På grund af Corona restriktioner kunne vi ikke gennemføre årsmødet 2021 med personligt 
fremmøde. Da mødet har stor betydning for, at fredsministerium forbliver en levende, 
demokratisk forening, gennemførte vi derfor mødet online via zoom, lånt til lejligheden af 
miljøorganisationen NOAH  

Velkomst & præsentation af det ændrede program  
Hasse Schneidermann bød velkommen og præsenterede en ændring i programmet, idet 
oplægsholder Aaja Chemnitz Larsen ikke kunne deltage online; men havde sendt en 
videohilsen i stedet.  
Det ændrede program med en forkortet debat om sikkerheden i Arktis og Grønland og deraf 
følgende mere tid til det ordinære årsmøde vistes samtidig via delt skærm 
  
Palle Bendsen (NOAH) introducerede møderegler for zoom mødet og vi gennemførte en kort 
præsentationsrunde af de fremmødte. 

Debat om sikkerheden i Grønland og Arktis med indledning af Aaja Chemnitz Larsen 
Helge Ratzer bød velkommen til en forkortet debat om sikkerheden i Grønland og Arktis.  

Videohilsen fra folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit Aaja Chemnitz Larsen vistes herefter via 
delt skærm 

Helge Ratzer fremlagde - med udgangspunkt i Aaja Chemnitz Larsens synspunkter - forslag fra 
forretningsudvalget til udtalelse fra årsmødet imod militariseringen af Grønland og Arktis. 
Forlag til udtalelse vistes samtidig på delt skærm   

I forlængelse af videohilsen og forslag til udtalelse havde vi en kort drøftelse om 
fredsministeriums arbejde med sikkerheden i Grønland og Arktis. Undervejs blev der foreslået 
mindre ændringer af ordlyden i udtalelsen (se referat fra årsmødets pkt. 9 om dette)   

Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne.   

1.Formalia.  
Mødet valgte Palle Bendsen som dirigent og Hasse Schneidermann som referent  
Dirigenten startede med at konstatere at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægterne med mails den 14. januar, 28. januar og 15. februar og gentog møderegler for 
deltagelse via zoom. Han oplyste, at foreningens vedtægter kunne vises via delt skærm under 
hele mødet, hvis det blev nødvendigt.  

2. Beretning for 2020 
Formand for bestyrelsen Hasse Schneidermann fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt 
samtidig med at den vedtagne arbejdsplan for 2020 som vistes via delt skræm. 
Efter en kort drøftelse blev beretning taget til efterretning  

3. Godkendelse af regnskab for 2020 
Kasserer Carsten Andersen fremlagde regnskab for år 2020 mundtligt samtidig med at 
regnskab og revisorpåtegning blev vist via delt skærm.  
Efter en kort drøftelse blev det revideret regnskab godkendt. 
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4. Behandling af forslag fra bestyrelsen vedr. formål og tegningsret 
Hasse Schneidermann motiverede og fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af foreningens 
formålsparagraf med henblik på at opnå en bredere tilslutning.  
Forslaget var udsendt sammen med mødeindkaldelsen og vistes via delt skærm. 
Efter en kort drøftelse blev forslaget vedtaget 

Carsten Andersen motiverede og fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af tegningsretten, 
med henblik på at gøre den økonomiske forretningsgang smidig.   
Forslaget var udsendt sammen med mødeindkaldelsen og vistes via delt skærm. 
Efter en kort drøftelse blev forslaget vedtaget 
  
5./6. Arbejdsplan 2021 og godkendelse af budget 2021 
Helge Ratzer fremlagde bestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2021 og tilhørende budgetnotat 
for aktiviteterne. Forslag til arbejdsplan / budget var udsendt sammen med mødeindkaldelsen 
og vistes via delt skærm 
Hasse Schneidermann orienterede om folkemødets beslutning om at afholde mødet ”hybridt” 
med begrænsede muligheder for fysisk kontakt mellem arrangører og publikum. Hans notat 
om hvilke muligheder der åbnes vistes via delt skærm.  
Efter en kort drøftelse besluttede mødet at aflyse den sædvanlige fredshøjskole på Store 
Lærkegård og fysisk deltagelse og i stedet kontakte relevante organisationer for at udvikle et 
eller flere ”events”, der kan formidles via Folkemødets livestreamings platform 
Poul Eck Sørensen erindrede om at Esbjerg fredsbevægelses forslag om at intensivere det 
internationale samarbejde imod dræberrobotter var fulgt op af et forslag om at vi melder os 
ind i the campaigne to stop killer robots og ønskede dette præciseret. 
Med disse ændringer og præciseringer blev arbejdsplanen overdraget til den nye bestyrelse. 

Vi havde en kort drøftelse om det foreslåede budget er realistisk i forhold til de estimerede 
udgifter af enkelt-aktiviteterne i arbejdsplanen og muligheder for at få dem finansieret.  
Især blev de estimerede udgifter til udvikling af ny kommunikationsstrategi, konference i 
efteråret og den nu formindskede (digital) deltagelse i folkemødet problematiseret.  
Det blev besluttet at de budgetterede udgifter til folkemødet skæres ned så de flugter med 
beslutning om ændring i arbejdsplan og at bestyrelse snarest tilpasser plan og budget.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  
Carsten Andersen præsenterede den nuværende bestyrelse og suppleanter som alle var 
indstillet på genvalg og opfordrede til en forstærkning af bestyrelsesarbejdet.  

Efter en kort drøftelse af hvad bestyrelsesarbejdet kræver og med gensidig forsikring om, at 
en nyvalgt bestyrelse skal arbejde projektorienteret med uddelegerede opgaver i forlængelse 
af den vedtagne arbejdsplan, gik vi over til forslag, nominering og valg: 

Til bestyrelsen valgtes Allan Vokstrup, Carsten Andersen, Dan Sørensen, Hasse 
Schneidermann, Helge Ratzer, Ida Harsløf og Poul Eck Sørensen 
Som suppleanter genvalgtes Jørgen Manniche og Lis Gilager 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Carsten Andersen fortalte at det nuværende revisorpar var villig til genvalg 
Til revisor valgtes John Graversgaard og til revisorsuppleant valgtes Lisbeth Skou 
    
9. Eventuelt: Helge Ratzer viste via delt skærm udtalelsen vedr. Arktis & Grønland med de 
foreslåede ændringer og det blev overladt til den nyvalgte bestyrelse at udsende den.
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