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REFERAT FRA ONLNE ÅRSMØDET SØNDAG 6. FEBRUAR 2022  

 
På grund af Corona restriktioner kunne vi ikke gennemføre årsmødet 2022 med personligt 
fremmøde. Da mødet har stor betydning for, at fredsministerium forbliver en levende, 

demokratisk forening, gennemførte vi derfor mødet online via Zoom  
 

Velkomst, fremlæggelse af dagsorden og regler for onlinemødet. 
Hasse Schneidermann bød velkommen, fremlagde dagsorden og regler for onlinemødet. 

 

1.Formalia.  

Mødet valgte Carsten Andersen som dirigent og Hasse Schneidermann som referent.  
 

Dirigenten startede med at konstatere, at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med 

vedtægterne med mails den 8. januar, 23. januar, og 5. februar og at der var afbud fra 

bestyrelsesmedlem Poul Eck Sørensen og suppleant Lis Gilager. 
 

2. Beretning for 2021. 

Formand for bestyrelsen, Hasse Schneidermann, fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt 

mens den samtidig vistes via delt skærm. 

 
Efter en kort drøftelse, hvor flere efterlyste måder at komme ”længere ud” til befolkning og 

beslutningstagere, blev beretningen taget til efterretning,  

 

3. Godkendelse af regnskab for 2021. 
Kasserer Carsten Andersen fremlagde regnskab for år 2020 mundtligt, samtidig med at 

regnskabet blev vist via delt skærm.  

 

Efter en kort drøftelse, hvor flere efterlyste opfordrede bestyrelsen til at fokusere på øgede 
donationer fra medlemsorganisationer, blev det reviderede regnskab godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag  

Esbjerg Fredsbevægelses havde indsendt forslag om at beslutning fra årsmødet 2021 om 

indmeldelse i Campaign to Stop Killer Robots blev ført ud i livet og Hasse Schneidermann 
beklagede på forretningsudvalgets vegne, at det ikke var sket og at man var i gang med det.   

 

5. Arbejdsplan 2022  

Hasse Schneidermann fremlagde bestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2022 som samtidig 
vistes via delt skærm. 

 

Birgit Sørensen opfordrede til at initiativer i forbindelse med våbenindustriernes årlige messe i 

22.-23. august i København sættes på planen og Helge Ratzer opfordrerede til, at bestyrelsen 
undersøger mulighed for at deltage i Tvinds Fredsfestival i foråret 2022  

 

Flere talte til fordel for en prioritering af forslaget til Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, 

høj- og efterskoler frem for undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser. 
  

Efterfølgende blev forslaget til arbejdsplanen 2022 overgivet til bestyrelsen. 
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6. Godkendelse af budget 2022. 
Helge Ratzer fremlagde forretningsudvalgets forslag til budgetnotat som samtidig vistes via 

delt skærm. 

 

Efter en kort drøftelse, hvor bestyrelsen af flere atter blev opfordret til at intensivere arbejdet 

på at skaffe penge via medlemskredsen og private fonde, blev budgettet godkendt. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.  

Carsten Andersen præsenterede den nuværende bestyrelse og suppleanter, som alle undtagen 

Allan Vokstrup 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 Birgit Sørensen, 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 villige til genvalg. 

Til revisor valgtes John Graversgaard og til revisorsuppleant valgtes Lisbeth Skou. 
    

9. Eventuelt: Udtalelse fra årsmødet  

Hasse fremlagde forslag fra forretningsudvalget til udtalelse om ”alternativer til militær og 

økonomisk krigsførelse” – som samtidig vistes via delt skærm.   
 

Udtalelsen havde været drøftet under mødet med Anna Sundström om Fælles Sikkerhed, hvor 

flere forbedringer var blevet foreslået, bla.a. at den skulle nævne UNESCO’s 

fredskulturarbejde, Arktisk Råds mulighed for at medvirke som forum for afspænding mellem 
USA og Rusland og kvindernes særlige rolle i fredsarbejdet.  

Der var imidlertid enighed om at fastholde udtalelsens hovedsynspunkt, og derfor udelade 

spørgsmål om UNESCO og Arktisk Råd.  

 

Tom Vilmer Paamand efterlyste et nik til ”Ruslands trusler mod Ukraine” og foreslog at 

formuleringen ”Situationen i Ukraine misbruges ”, ændredes til ”Trusselsbilledet mod Ukraine 
misbruges ”, hvilket blev vedtaget umiddelbart. 

Ida Harsløf og Solveig Sieg Mørks foreslog at vi skal opfordre den danske regering leve op til 

sine forpligtelser i UNSCR’s resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, som bl.a. kræver 

at kvinder er med ved forhandlingsbordet både før, under og efter en konflikt.   

Vi besluttede at Ida Harsløf skulle formulere et kortfattet forslag og at den nyvalgte bestyrelse 
skulle indplacere det i udtalelsen inden den udsendes. 

 

10. Afslutning:  

Carsten Andersen konstaterede at mødet havde varet 10 minutter længere end planlagt, 

takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.  


