
Selskabet for Samtidshistorisk Forskning 
Årsmøde 26. januar 2018 

 

Referat af generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent 
Formanden, Poul Villaume, åbnede generalforsamlingen og foreslog Leif Littrup som dirigent. 

Det vedtoges.  

Leif modtog dagsordenen den 20. november, og da der ikke var kommet nogen indvendinger til 
dagsordenen, godkendtes den. Aske Nielsen valgtes som referent. 
 

2. Formandens beretning 
Poul berettede, at ud over planlægningen af årsmødet har bestyrelsen (i august 2017) sendt et åbent 
brev til kulturministeren om forringelsen af Rigsarkivets åbningstider over de sidste år. 
Rigsarkivaren svarede få dage efter og vedkendte sig, at der var tale om en serviceforringelse, men 
påpegede, at årsagen var økonomiske sparekrav, samt at nogle af problemerne ville blive løst, når 
der formentlig inden udgangen af 2019 åbnes en fælles læsesal for Rigsarkivet og Det Kgl. 
Bibliotek (Den Sorte Diamant). 

Bestyrelsen har besluttet at lægge et nyt link på Selskabets hjemmeside, ”Forskningsnyt”. Dette link 
er nu aktivt og vil blive løbende opdateret. Man kan sende informationer om relevante, nye 
samtidshistoriske publikationer og om aktuelle samtidshistoriske konferencer, gæsteforelæsninger 
m.v. til Jacob Vrist Nielsen (jvn@hum.ku.dk), som vil lægge dem op på ”Forskningsnyt”. 

Medlemstallet er aktuelt på 72 medlemmer, og kassebeholdningen på 49.000 kr. før betaling for 
årsmødet. 

Beretningen afsluttedes uden spørgsmål og blev godkendt. 

 
3. Kassererens beretning 
Kasserer Rasmus Mariager fremlagde mundtligt og skriftligt regnskabet for 2017.  

Udgifterne for året lød på 20.000 kr. Nuværende kassebeholdning er på 49.000. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet med revisorpåtegninger blev godkendt. 

 
4. Kontingent for 2018 
Nuværende kontingent er på 300 kr. for almindeligt medlemskab, 200 kr. for ph.d.- medlemskab. 

Der blev ikke foreslået ændringer. 

 
 



5. Valg til bestyrelsen 
Den nuværende bestyrelse består af: 
Thorsten Borring Olesen (bestyrelsesmedlem) 
Nils Arne Sørensen (næstformand) 
Aske Hennelund Nielsen (observatør for de ph.d. studerende) 
Poul Villaume (formand) 
Mogens Rüdiger (bestyrelsesmedlem) 
Rasmus Mariager (kasserer) 

Hele bestyrelsen genopstillede. Da der ikke var andre, der stillede op, genvalgtes bestyrelsen. 

 
6. Kommende aktiviteter 
Forslag fra Sidsel Eriksen om, at der kunne gøres mere for at hverve flere medlemmer, især 
studerende. Sidsel spurgte til, hvor mange fra Saxo instituttet der kendte til Selskabet, og påpegede, 
at forummet er for godt til ikke at komme længere ud. 

Poul svarede, at han mente, at de fleste på Saxo-instituttet og de øvrige universiteters historiske 
institutter var bekendte med Selskabet. Poul påpegede, at medlemstallet på omkring 75 har været ret 
konstant i mange år, og spurgte til, hvilke forslag der kunne være til rekruttering af yderligere 
medlemmer. 

Nils Arne foreslog, at hvis man havde kandidat- eller specialestuderende, kunne de inviteres med til 
årsmødet. Evt. kunne de studerende deltage gratis. 

Rasmus påpegede, at prisen for frokost og kaffe m.v. er på 200 kr., og det ville derfor betyde en 
øget udgift for Selskabet. Nils Arne foreslog herefter, at 10 ledige pladser bliver reserveret til 
studerende. Poul istemte dette forslag  

Dirigenten påpegede, at forslaget skulle tilføjes til referatet til bestyrelsens videre foranstaltning. 

Leif foreslog derefter, at der også burde præsenteres nye samtidshistoriske forskningsprojekter i 
forbindelse med årsmødet. 

Det blev hertil anført, at dette allerede skete i forbindelse med ph.d. kurset dagen inden årsmødet. 

Poul henstillede til, at der til bestyrelsen indsendes forslag til temaer for de kommende årsmøder. 
De allerede indsamlede forslag fremgår af de forrige års referater. Nils Arne nævnte, at Karl 
Christian Lammers har fremsat forslag om ’fredsslutninger i 1900-tallet’ som tema i forbindelse 
med 100 års jubilæet for Versaillesfreden. 

Sidsel foreslog, at man kunne lave et socialpolitisk tema. 

 
7. Evt. 
Intet. 

 

Ref.: Aske Hennelund Nielsen 


