Beslutningsreferat fra
møde vedr. omdannelse af Heraldisk Selskabs afd. for København og Omegn til
en national, dansk lokalafdeling af Heraldisk Selskab.
Onsdag den 19. maj 2010, kl. 19.30
hos Peter Kurrild-Klitgaard, Tesdorpfsvej 59, 2000 Frederiksberg
Deltagere:
Ronny Andersen; Nils G. Bartholdy; Carl-Thomas von Christierson; Steen Clemmensen;
Arne Dam; Peter Kurrild-Klitgaard; Bo Møller; Allan Tønnesen; Steen U. Zangenberg.
Inviterede, men ikke tilstede:
Poul Holstein; Ulrik Reindel.
Dagsorden:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Formalia:
a. Dagsorden.
b. Mødeledelse/referat.
Indledende drøftelse vedrørende omdannelse af Heraldisk Selskabs afd. for
København og Omegn til en national, dansk lokalafdeling af Heraldisk Selskab (SHS).
Drøftelse og evt. vedtagelse af udkast til vedtægter.
Drøftelse og evt. vedtagelse af våben.
Drøftelse af kommende aktiviteter, herunder
a. Foredragsrækken.
b. Udflugter.
c. Andet.
Eventuelt.

Ad 1)
Dagsordenen blev godkendt.
PKK tager referat.
Ad 2)
PKK skitserede motivationen for at omdanne SHS’ Københavns-afdeling til en national, dansk
lokalafdeling med navnet ”Dansk Heraldisk Selskab”, samt de mulige fordele og ulemper
derved.
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NGB redegjorde—suppleret af AT og SUZ—for lokalafdelingens historie og status, herunder
at der forefindes en konto med ca. 500 kr.
Efterfølgende udspandt sig en vis debat om, hvorvidt man skulle lave en egentlig selvstændig
forening med egen kontingentopkrævning, medlemsbasis m.v., eller man skulle nøjes med det
mindre drastiske skridt at omdanne Københavns afdelingen til en dansk afdeling, og så foretage
evt. yderligere reformer efterhånden som det måtte være muligt og opportunt.
PKK konkluderede efter, at alle havde ytret sig om emnet, at der var enstemmighed blandt alle
fremmødte om, at man skulle omorganisere Københavns-afdelingen, og at et flertal foretrak
ikke at danne en selvstændig forening udenom SHS.
Ad 3)
Det af RA, AD og PKK udarbejdede forslag til vedtægter blev vedtaget med enkelte sproglige
opstramninger, samt en større substantiel ændring: At formand og næstformænd vælges
direkte hvert andet år af generalforsamlingen.
Efterfølgende drøftedes de næste skridt. Der var enighed om at vælge en bestyrelse nu og gå
direkte til en konstituering, således at den første ordinære generalforsamling bliver i maj 2012.
NGB foreslog PKK som formand og RA og AD som næstformænd.
designerede AD som 1. næstformand og RA som 2. næstformand.

En lodtrækning

Alle danske medlemmer af SHS’ styrelse erklærede sig villige til at indtræde i bestyrelsen, der
efterfølgende konstituerede sig således:
Formand:
1. næstformand & kasserer:
2. næstformand & sekretær:
Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Kurrild-Klitgaard
Arne Dam
Ronny Andersen
Nils G. Bartholdy
Carl-Thomas von Christierson
Bo Møller

SUZ valgtes enstemmigt og med akklamation til revisor.
Ad 4)
Efter indgående drøftelser tilsluttede forsamlingen sig enstemmigt det foreslåede alternativ 7.
RA tilbød at udarbejde en gengivelse.
Ad 5)
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Fordragsrækkens fremtidige format, samt mulige temaer for samme, drøftedes, ligesom
forskellige mulige udflugter blev drøftet.
Det besluttedes i hvert fald for forårssæsonen 2011 at bibeholde arrangementet med
Folkeuniversitetet og om muligt placering på Rigsarkivet. SUZ mente, at sidstnævnte kunne
blive et praktisk problem, og alternativer vil blive sonderet. Derudover planlægges en udflugt
til november/december 2010, samt evt. et arrangement i maj eller juni 2011.
Mødet afsluttedes med et glas champagne kl. ca. 23.00

Peter Kurrild-Klitgaard
Referent

