Generalforsamling 2016 i Dansk Knivforening.
Afholdt 20. august på Enderupskov Campingplads.
Dette dokument indeholder:
1. Foreningens vedtægt om generalforsamling.
2. Et kort beslutningsreferat af generalforsamlingen
3. Et langt referat af generalforsamlingen, der er
udgangspunkt for det referat, der bringes i bladet
(redaktionelle ændringer kan derfor forekomme ifht.
udgave i bladet
4. Foreningens nye vedtægter.
5.

Med venlig hilsen
Mikael Hansen
Sekretær

Generalforsamling i DKF. 20. august 2016
Fra forenings love:
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år,
fortrinsvis i forbindelse med et af foreningens arrangementer i perioden 1. april til udgangen af
oktober. Det tilstræbes at afholdelsen af generalforsamlingen fordeles så ligeligt som muligt
mellem landsdelene.
Indkaldelse udsendes med mindst 1 måneds varsel. Bestyrelsen sørger for, at der udsendes et
fyldestgørende referat efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet udsendes i den
førstkommende foreningsmeddelelse, dog senest 4 måneder efter generalforsamlingens
afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3
uger før denne. Forslagene behandles under punktet ”indkomne forslag”. Opdateret dagsorden
kan rekvireres hos foreningen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det sidste kalenderår
4. Status på regnskab og opfølgning på budget for indeværende regnskabsår
5. Forslag til budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
11. Eventuelt.
Valg skal ske skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Vedtagelse sker ved simpelt
stemmeflertal. Stemmeret har alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer.
Ændring af foreningens love kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og skal indkaldes, når
mindst 30 medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal udsendes skriftligt med angivelse af formål,
og skal udsendes mindst en måneds varsel.

Generalforsamlingsreferat, DKF, 20. august 2016 – det korte.
Af Mikael Hansen
Generalforsamlingen på Enderupskov Campingplads. Med ca. 20 deltagere.
Velkommen til
Næstformand Mikael Hansen byder velkommen til generalforsamling. Foreningens formand
var af personlige årsager fraværende.
Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Carsten Kümler, der vælges.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt – blad 1/2016
Mikael Hansen valgt til referent.
Der var indkommet et forslag – stillet af bestyrelsen.
Formandens beretning
Jørn Sønderskov Christensen fremlagde sin beretning, der handlede om lovstof, bestyrelsens
arbejde, en tak til stående underudvalg og medlemmer, foreningens økonomi,
medlemstallets status, knivkonkurrencen, ønsket vedtægtsændring, en vurdering på
bestyrelsens kommende arbejdsopgaver.
En kort diskussion udspandt sig, men ingen alvorlig kritik af bestyrelsens indsats.
Beretningen blev godkendt ved applaus.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det sidste kalenderår
Foreningens valgte kritiske revisor, Jørgen Hanghøi, havde ikke indsigelser.
Kassereren fremlagde foreningens regnskab, der var delt ud på mødet. Der var efter hans
vurdering kun få overskridelser i det vedtagne budget i forhold til faktisk afholdte udgifter. Og ofte
skyldtes det større medlemsaktivitet end forventet,.
Samlet havde foreningen lavet et underskud på 16.400 kr., der kan dækkes af foreningens
formue. Foreningens formue er nu på 350.000 kr.
Der udspandt sig en kort diskussion uden væsentlige anker i bestyrelsens forvaltning af
foreningens aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
Status på regnskab og opfølgning på budget for indeværende regnskabsår
Kassereren viste den af forretningsførerens fremsendte status.
Der var ikke grund til ængstelse i foreningens likviditeter.
Forslag til budget
Kassereren forklarede om budgettet, at det i høj grad er ønsker, forhåbninger og realisme i skøn
sammenblanding. Man havde forhøjet medlemstallet en anelse, fordi, at der i de gamle budgetter
var en regnefejl. Der var ikke indsat ønsker om nye investeringer eller nyt forbrug. Der er god
plads til prisstigninger og fordyrelser.
Samlet viste budgettet et underskud på 4.600 kr., der er dækning for i foreningens formue.
Budgettet blev vedtaget uændret.
Fastsættelse af kontingent
Punktet bortfaldt.
Indkomne forslag
En enig bestyrelse peger på Danmarks Industrimuseum i Horsens som modtager af foreningens
formue ved dennes opløsning.

Nuværende tekst i foreningens love:
Ved opløsning af foreningen overtager Dansk Husflidsselskab og Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum, Hørsholm, i lige dele foreningens formue, som efter modtagernes frie valg
kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til andre danske statslige eller statsanerkendte
museer. Foreningens ejendele tilfalder Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm.
Ny tekst:
Ved opløsning af foreningen overtager Danmarks Industrimuseum i Horsens foreningens formue
og ejendele, som efter modtagernes frie valg kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til
andre danske statslige eller statsanerkendte museer.

Forslaget blev vedtaget og føres nu ind i foreningens love.
Valg til bestyrelse
Nuværende formand Jørn Sønderskov Christensen, nuværende kasserer Michael West, og
menigt medlem af bestyrelsen Bent Andersen, genopstiller
Torben Madsen opstillede sig selv uden yderligere motivation.
Der er plads til 7 i bestyrelsen. Alle 4 blev valgt.
Den øvrige bestyrelse er: Næstformand Mikael Hansen, Lasse Sommer og Claes Jaeger, som er
på valg næste år.
Nykostituering finder sted på kommende bestyrelsesmøde.
Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
Poul Hansen og Jens Rahbek
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jørgen Hanghøi.
Suppleant: Kristian Lund-Jensen
Eventuelt.

Generalforsamlingsreferat, DKF, 20. august 2016
Af Mikael Hansen
Generalforsamlingen foregik i den fine festsal på Enderupskov Campingplads. Vi var en
snes deltagere, et tal, der på mange måder ligner et antal som til andre generalforsamlinger
placeret sammen med DM i Kniv.
Og det var også foreningens øvede generalforsamlingsdeltagere, der var mødt op, og
halvdelen af bestyrelsen. Formanden havde lavet en datofadæse, og inviteret familien til
vivens 70 års fødselsdag på denne dag. Men vi fik Jørn med på en Skypeforbindelse, og
det fungerede, som var foreningen et internationalt kommanditselskab, hvor formanden var
på tjenesterejse.
Velkommen til
Næstformand Mikael Hansen byder velkommen til generalforsamling i usædvanlige, men
herlige rammer. Og klarlægge derefter omstændighederne med formandens fravær. Der
bliver grinet lidt, og Jørn, der allerede er sendt på storskærm på væggen, følger tavst med.
Der bliver fra salen råbt på kvajebajere og andre muntre bemærkninger, der ikke bør komme
med i et referat. Han har selv taget et ølkrus frem, så munden kan skylles til den forestående
beretning. De 250 km er ikke en hindring i disse tider hvor tid og rum ophæves. Men det er
nu rarest med fysiske møder, og mon ikke han dukker op live næste gang?
Valg af dirigent
Mikael skærer igennem og kaldet til orden med sindet om, at vi skal i gang med
generalforsamlingen. Bestyrelsen er klar og har forberedt sig… Det første vi skal gøre er at
finde en dirigent. Bestyrelsen peger på Carsten Kümler, der dels har gjort det før og dels
også har forberedt sig til det. Andre? Og det var det ikke, så Carsten kunne begynde sin del.

Carsten starter med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt – blad 1 fra i år,
og det er meget god tid, da det ifølge foreningens love, sådan set kun skal ske med en
måneds respit. Så det er fint.
Generalforsamlingen kan med de fremmødte også være beslutningsdygtige, kunne
dirigenten fremføre.
Så skulle der vælges referent. Det blev Mikael Hansen, der har gjort det før, og under alle
omstændigheder skal skrive referatet til foreningens blad – af ham.
Der var indkommet et forslag – stillet af bestyrelsen. Vi kommer til det senere kunne dirigenten
sige.
Og så er det formandens beretning, og nu skal Ifølge med på storskærmen, kunne dirigenten
vejlede de fremmødte med.
Formandens beretning
Jørn Sønderskov Christensen fremlagde sin beretning:

Siden sidste generalforsamling har det store emne har været den nye knivlov, som nu er
vedtaget - trods Dansk Knivforenings (DKF)s protester. Vi må stadig ikke gå med en lille
foldekniv, heller ikke en lille Victorinox multitool, til brug til forefaldende gøremål. Der skal
være et klart anerkendelsesværdigt formål, der kan lovliggøre, at kniven bæres.
Det er noget af en pædagogisk opgave, at forklare loven for udenforstående, og det er
vanskeligt at støtte politikkerne, når loven bliver ulogisk. Særligt fordi handlinger i en
sammenhæng er lovlige og sammen handling i andre, er klart ulovlige. Og særligt når nogle
knive er lovlige i nogle sammenhænge, men samme knive er ulovlige i andre ringe

definerede sammenhænge. Resultatet er usikkerhed. Samlet set vil al omgang med kniv
blive bedømt som farlig og unødvendigt.
Jeg ser den nye lov som formynderisk, hysterisk og tåbelig, og jeg har som formand gjort,
hvad jeg kan og skal gøre: Benyttet DKFs demokratiske ret i høringer og sendt Knivbladet til
samtlige af Retsudvalgets medlemmer.
For at få mest muligt ud af vore muligheder for at påvirke lovgivningen, har vi konsulteret en
advokat for at få indflydelse på udformningen af den kommende lov, da den fremsatte
knivlov ikke opfyldte vore ønsker.
Strafudmålingen i den nye lov er sat betydeligt op, så stoppes man på et uheldigt sted eller
et uheldigt tidspunkt, kan man komme rigtig galt af sted uden at være associeret med
decideret kriminel aktivitet.
Bestyrelsen opfordrer alle til at være påpasselige mht. det at bære kniv. For at få lovens
brugbarhed bekræftet skal der foretages nogle domfældelser. Hvis man bliver stoppet og
anholdt med kniv, råder bestyrelsen til at hyre egen sagfører for at være bedst
repræsenteret ved en retssag.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i den afsluttede periode afholdt fem bestyrelsesmøder, samt talrige
telefonsamtaler. Der har været et godt fremmøde til alle møderne, og alle er klar til en ny
indsats.
Vi har fra bestyrelsens side gjort meget for at Dansk Knivforening (DKF) har deltaget i så
mange knivtræf som muligt i både Danmark og Sverige. Det kniber lidt med at nå til Norge
endnu.
Arrangementerne i 2017 er ved at være på plads med Skjernseminaret som den helt store
begivenhed. Generalforsamlingen holdes sandsynligvis i Frederiksborg Centret i Hillerød
først i april.
Et andet af bestyrelsens store emner har været placeringen af DM og generalforsamlingen
Vi troede, at vi i bestyrelsen havde fundet en god partner i Designskolen i Kolding til DM og
generalforsamling. Efter mange møder, præsentationer og skriverier trak Designskolen sig
helt ud af projektet efter en række nedprioriterende handlinger fra skolens side.
Det var beklageligt, da det kunne have bragt os et stort skridt videre i arbejdet med bringe
knive i en bredere sammenhæng. Umiddelbart er der ingen alternativer til et samarbejde.
Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt og initiativrigt samarbejde med ønsket
om at bestyrelsen kan fortsætte. Bent Andersen, Michael West og jeg er på valg i år, men
det kommer vi til senere.
Redaktionen, med Carsten Kümler i spidsen, skal have stor tak for altid at lave Knivbladet i
højeste kvalitet, hvad indhold angår, men så sandelig også selve kvaliteten af artikler og
billeder. Det er godt med en hobby, hvor man gerne udveksler informationer og derfor
vælger at skrive instruktive artikler til Knivbladet. Stor tak til blandt andre Jens Rahbek,
Mikael Hansen, Carsten Kümler og alle i andre der er ferme med pennen.
Regeludvalget i forbindelse med konkurrencerne har arbejdet tak til Uwe Moltzen (der vist
ikke fortsætter) Jens Rahbek og Jørgen Dobel.
Erling Hauge Jensen og dommerudvalget laver en god og sikker bedømmelse af de
indsendte knive til vore konkurrencer.
Torben Henriksen, som er vores forretningsfører, sørger for, at det økonomiske hænger
sammen til en helhed.
Tak for indsatsen.
Økonomi:

Vi præsterer i 2015 et underskud på kr. 16.800.
Vi havde budgetteret med et underskud på ca. kr. 4.000.
Det skyldes problematikken med den nye knivlov, hvor vi i bestyrelsen ønskede at DKF fik
så stor en indflydelse på lovgivningen som muligt. Vi har en formodning om, at vi er blevet
hørt i debatten, da vi genkender vores vendinger og indsigelser.
Økonomien er ellers god, men vi søger flere medlemmer til fortsat at understøtte driften af
foreningen.
Skjern Seminaret er DKFs flagskib og begivenhed samt et meget vigtigt samlingspunkt med
lige adgang for alle foreningens medlemmer.
Medlemstallet:
Pr. 4. august 2016 var vi 713 medlemmer. Der er en opgave for os alle til at forøge dette tal.
Fordelingen er 467 almindelige medlemmer, 168 pensionister, 10 juniorer, 36 udlændinge, 1
familie og 31 kontingentfrie.
Knivkonkurrencen:
Der er i år indleveret 40 knive til konkurrence i 7 klasser. Det gav 20 diplomer. Det er den
rigtige vej frem, da det er 12 flere end sidste år. Et stort tak til alle, der har deltaget. Og et
tillykke til vinderne. Og lad os så få endnu flere knive næste år. Dommerne er klar.
Vedtægter:
Vores vedtægter under paragraffen ”Opløsning” skal ændres, så overskydende midler ved
foreningens ophør tilfalder en bæredygtig institution. Bestyrelsen foreslår, at hele formuen
og alle værdier tilfalder Danmarks Industrimuseum i Horsens.
Begrundelsen er, at vi altid har fået en god modtagelse og et godt udstillingsvindue for vor
hobby. Ligeledes finder vi at museet er en levende institution med et godt potentiale.
Fremtiden:
- Bestyrelsen vil fortsat have fokus på knivlovgivningen.
- Der er tanker om at indføre tiltag til at få flere til at fremsende knive til DM.
- Der diskuteres stadig, om hvordan hjemmesiden og vores profil på Facebook skal
håndteres.
Næste generalforsamling:
Der er lagt op til at den næste generalforsamling og DM afholdes i Hillerød 31/3 til 2/4 2017,
men at det er op til den nye bestyrelse at tage den endelige beslutning.
Og dermed var beretningen afsluttet og dirigent spurgte til forsamlingen, om der var
spørgsmål.
Palle Michelsen er klar med første spørgsmål, og spørger ind til, om den demokratiske
proces vedrørende valget af Industrimuseet, som aftager af foreningens formue ved
foreningens opløsning.
Formanden kunne svare, at det var en enig bestyrelse bag forslaget og at det var fremført i
referat fra bestyrelsesmøde, der var i sidste blad.
Simon Voigt Andersen spurgte til, hvem de betalingsfrie medlemmer var. Og den gamle
kasserer fik returneret sin absence med, at det var medlemmer af bestyrelserne i vores
nordiske søsterorganisationer. Alle bestyrelsesmedlemmer i Norden får hinandens blade og
informationer. Det vidste Simon godt, da han blev gjort det i hu.
Der var ikke yderligere spørgsmål og beretningen blev godkendt ved applaus.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det sidste kalenderår

Michael West, foreningens kasserer, fremlagde regnskabet for 2015, der også var delt ud på
mødet. Der var efter hans vurdering kun få overskridelser i det vedtagne budget i forhold til
faktisk afholdte udgifter. Og ofte skyldtes det større medlemsaktivitet end forventet, hvilket man
da ikke skal være bekymret over.
Samlet havde foreningen lavet et underskud på 16.400 kr, der sagtens kan dækkes af
foreningens formue.Foreningens formue er nu på 350.000 kr.

Der blev spurgt til Foreningens valgte kritiske revisor, Jørgen Hanghøi, der i regnskabet havde
skrevet sine bemærkninger: Der var ikke indsigelser.
Der blev spurgt til foreningens logonåle, som i budgettet efterhånden er skrevet ud til en
værdi i 0 kr., da hverken omsætning eller behovet har været efterspurgt.
Mikael kunne præsentere en lille kasse, hvor bestyrelsen for et stykke tid siden fandt dem.
De skal og kan sælges ved passende lejlighed. For eksempel til næste års Skjerntræf.
Palle Michelsen kunne fremføre, at det var en stor overraskelse at de nåle fandtes, da han i
sin tid i bestyrelsen og som formand ikke kunne finde dem…
Og da overraskelsen havde lagt sig over fundet, kunne Palle fortsætte med at fremføre, at
han syntes at bestyrelsen var lemfældig, når der var så store variationer mellem budget og
regnskab.. Der syntes ikke nødvendigvis enighed om den betragtning blandt de fremmødte,
og den del af diskussionen ebbede hurtigt ud.
Jens Rahbek mente at de faktiske udsving i regnskabet burde indarbejdes i budget 2017.
Det kunne den stående kasserer replicere med, at så skulle Jens glæde sig til at se
budgettet, hvor man netop havde været meget påpasselig med at indarbejde den slags
udsving.
Jørgen Dobel fik ordet. Jeg undrer mig over de store udsving, der er i for eksempel kørsel.
Hvorfor er de der?
Michael: Jamen, det komme an på hvem I om et øjeblik vælger i bestyrelsen. Dette er en
landsorganisation, og vælger man medlemmer langt fra hinanden, kommer det til at koste, i
forhold til, at hvis vi alle boede på Fyn. Og vi kender ikke sammensætning før bestyrelsen er
valgt. Det sker efter budgettet er lagt. Men det går såmænd nok.
Simon: Jeg synes vi skal rose bestyrelsen. I gør det flot. Tak for det.
Men I må kende udgifterne bedre? Ivrede Palle…
Michael kunne lakonisk svare: Næh, det kan vi faktisk ikke.
Derefter var spørgetiden endt, og dirigenten spurgte til, om regnskabet kunne godkendes.
Det blev det enstemmigt.
Status på regnskab og opfølgning på budget for indeværende regnskabsår
Michael viste fra sin medbragte PC på storskærmen den af forretningsførerens fremsendte
status. Der var ikke grund til ængstelse i foreningens likviditeter.
Forslag til budget
Der omdeltes en budget for 2017, med regnskabet for 2015 og budget 2016 som referencer..
Michael forklarede om budgettet, at det jo i høj grad er ønsker, forhåbninger og realisme i skøn
sammenblanding. Man havde forhøjet medlemstallet en anelse, men mest fordi, at der i de
gamle budgetter var en regnefejl.

Men der var ikke indsat ønsker om nye investeringer eller nyt forbrug. Der er god plads til
prisstigninger og fordyrelser. Samlet viste budgettet et underskud på 4.600 kr., der er dækning
for i foreningens formue.
Michael kunne fremføre, at der i princippet jo kun er tre indtægter i foreningen. Flere medlemmer,
salg af flere annoncer, hævelse af kontingentet.
Det sidste kunne man høre tydeligt ikke var attraktiv.
Jørgen spurgte ind til, om man nu, hvor bestyrelsen budgetterede med flere nye medlemmer
også ville sætte nye aktiviteter i gang?
Mikael Hansen replicerede, at bestyrelsen gerne påtog sig de opgaver, der ligger i bestyrelsen,
men at det formentligt ikke blev til så mange flere, end vi allerede kunne overskue. Træffet i
Hillerød i marts/april og det store Skjerntræf i oktober, som begge ville tage kræfter, skulle
opprioriteres, frem for nye tiltag. Desuden ville vi sørge for, at de andre stående udvalg som
dommere og redaktion fik rigtige arbejdsforhold.
Niels Nybo: Jeg synes også, at vi som medlemmer har et ansvar for, at få flere med i foreningen.
Det er ikke kun en bestyrelsesopgave, så hver gang jeg har muligheden for hvervning, så gør jeg
det.
Herefter blev budgettet vedtaget.
Fastsættelse af kontingent
Dirigenten spurgte til om der var noget fra bestyrelsen.
Mikael kunne sige, at da vi jo netop havde vedtaget budgettet uden ændringer i
kontingentsatser, så var det naturligvis sådan, at der ikke var ændringer af kontingentet.
Indkomne forslag
Så kom dirigenten til at et af de svære punkter i en generalforsamling, da bestyrelsens
fremsendte forslag var en vedtægtsændring. For at den kunne vedtages skulle to tredjedele af de
fremmødte kunne stemme for forslaget, der ellers ville være forkastet.
Vil bestyrelsen fremføre en motivation?
Mikael tager ordet, og forklarer at en enig bestyrelse peger på Danmarks Industrimuseum i
Horsens, og gentog den allerede fremførte forklaring om, at hidtil har vedtægterne fordelt
foreningens overskud ved ophør til Jagtmuseet i Hørsholm, og Dansk Husflidsselskab. Begge
findes ikke mere. Mikael lovede at beløbet ikke ville bliver tilbage ville blive alvorligt minimeret
inden overdragelsen: vil ville spise, fest og dele dem rundhåndet ud.
Desuden er, kunne han fortsætte, Industrimuseet det eneste museum i Danmark, der selv
opsøger og gennemfører aktiviteter for knivmagere. Således bliver der igen i denne efterårsferie
Knivtræf på museet. Det er en tradition, der har fungeret i mere end 20 år. Tag i øvrigt med!
Og Ole Puggaard, museets leder, vil gerne være modtagerorganisation, hvilket vil styrke hans
arbejde i sin bestyrelse for at fortsætte traditionen.
Og til Palles spørgsmål fra før, kan jeg sige, at bestyrelsen har skrevet om forslaget i sidste blad,
og et vi ikke har modtaget ytringer om det, hvilket omvendt kan opfattes som en stille accept.
Derefter blev forslag omdelt i en skriftlig version
Nuværende tekst:
Ved opløsning af foreningen overtager Dansk Husflidsselskab og Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum, Hørsholm, i lige dele foreningens formue, som efter modtagernes frie valg
kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til andre danske statslige eller statsanerkendte
museer. Foreningens ejendele tilfalder Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm.
Ny tekst:
Opløsning

Ved opløsning af foreningen overtager Danmarks Industrimuseum i Horsens foreningens formue
og ejendele, som efter modtagernes frie valg kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til
andre danske statslige eller statsanerkendte museer.

Der var ikke nævneværdige indsigelser og dirigenten lod forslaget gå til afstemning.
Hurtigt rakte langt de fleste fremmødte hånden op. Og dirigenten talte efter. 18 kom han til
inden den fysiske anstrengelse blev for meget for deltagerne. Men det var rigeligt i forhold til
fremmødet. Forslaget blev vedtaget og føres nu ind i foreningens love.
Valg til bestyrelse
Så blev der tid til valg til bestyrelsen, Dirigenten vidste, at der var plads til syv i bestyrelsen og at
tre var parate til genopstilling: nuværende formand Jørn Sønderskov Christensen, nuværende
kasserer Michael West, og menigt medlem af bestyrelsen Bent Andersen.
Den øvrige bestyrelse er: Næstformand Mikael Hansen, Lasse Sommer og Claes Jaeger, som er
på valg næste år.

Er der andre? Spurgte dirigenten. Og fra bagerste række rakte Torben Madsen hånden op,
og foreslog sig selv, uden yderligere motivation.
Dermed var der fire kandidater.
Et øjebliks stilhed blev afløst af applaus, og alle blev med dirigentens ”Fantastisk!” valgt.
Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
Poul Hansen og Jens Rahbek har i den sidste periode været suppleanterne. Jens ønskede
nølende at genopstille, og Poul Hansen ville også gerne.
Det blev vedtaget, og er således valgte suppleanter for næste år.
Valg af revisorer og revisorsuppleant
En mindre men vigtig funktion i foreningen, er de valgte revisorer. Jørgen Hanghøi genopstiller
gerne. Og en kort rundspørge viste, at suppleanten kunne blive Kristian Lund-Jensen.
Det blev vedtaget.
Eventuelt.
Dermed var den officielle del af generalforsamlingen afsluttet, og dirigenten lod ordet løbe til
dette sidste punkt, som han sagde.
Det vækkede imidlertid Jens Jørgen Schirmer, der forbavset udbryder. Nåh! Jeg troede det
var maden?
Det blev han hurtigt belært om at det var en fejltagelse.

Men der udspandt sig derefter en almindelig diskussion om foreningens hjemmeside og
Facebook profil, som nogle syntes var underprioriteret og uopdateret. Men ingen heller rigtigt
kan gøre noget rigtigt ved. Det er alles ansvar og det ligger ikke alene på bestyrelsens
skuldre. Bestyrelsen ser på det løbende var den samlede konklusion
Og så var generalforsamlingen slut.
Mikael: Tak for veludført og sikker styret generalforsamling Carsten!
Herefter byder bestyrelsen velkommen til generalforsamlingsmiddag, der skal nydes udendørs.

Vedtægter
Formål
Dansk Knivforening skal arbejde for at stimulere og videreudvikle dansk knivtradition og øge
interessen for og kendskabet til kniven og dens kulturhistorie.
Virksomhed
Foreningens formål søges opnået gennem kurser, udstillinger, seminarer, træf og andre
arrangementer alene eller i samarbejde med andre. Foreningen skal sørge for udsendelse af
artikler og foreningsmeddelelser, eventuelt i form af et foreningsblad.
Medlemskab
Alle, som betaler kontingent, følger Dansk Knivforenings love og i øvrigt har et agtværdigt forhold
til kniven, kan være medlemmer. Bestyrelsen kan suspendere et medlemskab indtil
førstkommende generalforsamling, og skal i påkommende fald, efter indhentning af udtalelse fra
det berørte medlem, indstille til generalforsamlingen at foretage eksklusion.
Bestyrelsen, eller andre, kan indstille til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer.
Sådanne er kontingentfrie, men har i øvrigt samme rettigheder og forpligtigelser som alle andre
medlemmer af foreningen.
Kontingent
Bestyrelsen udarbejder et budget og forslag til kontingent, som derefter godkendes eller ændres
af generalforsamlingen.
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, der har 2 suppleanter. Medlemmerne
af bestyrelsen vælges for af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges
ligeledes for 2 år (én hvert år), og således, at den først valgte suppleant er første suppleant.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Valgbare til bestyrelsen og tillidsposter er alle myndige medlemmer af foreningen uanset hverv.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er mødt. De øvrige medlemmer skal
så hurtigt som muligt underrettes om vedtagne beslutninger. Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Heri kan også sidde medlemmer udenfor
bestyrelsen samt ikke-medlemmer, når specialviden er påkrævet.
Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren.
Bestyrelsen kan uddelegere regnskabsfunktionen og sekretariatsfunktionen til en
sekretariatsleder, der ligeledes kan bemyndiges til at tegne foreningen økonomisk.
Sekretariatslederen kan ikke være medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøder, dog
uden stemmeret. Når der er udpeget en sekretariatsleder foretager denne det daglige arbejde,
men kasserer og sekretær er stadig ansvarlig for deres respektive områder overfor
generalforsamlingen.
Revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Medlemmers tillidshverv er som hovedregel ulønnede, men udgifter kan dækkes
efter bilag.
Regnskabet revideres af de valgte revisorer.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år,
fortrinsvis i forbindelse med et af foreningens arrangementer i perioden 1. april til udgangen af
oktober. Det tilstræbes at afholdelsen af generalforsamlingen fordeles så ligeligt som muligt
mellem landsdelene.
Indkaldelse udsendes med mindst 1 måneds varsel. Bestyrelsen sørger for, at der udsendes et
fyldestgørende referat efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet udsendes i den
førstkommende foreningsmeddelelse, dog senest 4 måneder efter generalforsamlingens
afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3
uger før denne. Forslagene behandles under punktet ”indkomne forslag”. Opdateret dagsorden
kan rekvireres hos foreningen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det sidste kalenderår
4. Status på regnskab og opfølgning på budget for indeværende regnskabsår
5. Forslag til budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
11. Eventuelt.
Valg skal ske skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Vedtagelse sker ved simpelt
stemmeflertal. Stemmeret har alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer.
Ændring af foreningens love kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og skal indkaldes, når
mindst 30 medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal udsendes skriftligt med angivelse af formål,
og skal udsendes mindst en måneds varsel.
Opløsning
Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 30 medlemmer.
Forslaget skal have mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende
generalforsamlinger, med 1 til 2 måneders mellemrum.
Ved opløsning af foreningen overtager Danmarks Industrimuseum i Horsens foreningens formue
og ejendele, som efter modtagernes frie valg kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til
andre danske statslige eller statsanerkendte museer.
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20. august 2016.

