
Referat af generalforsamling i Dansk Bonsai Selskab 

Søndag den 25. maj 2014 kl. 9. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Beretning v/formanden til godkendelse 

3) Det reviderede regnskab til godkendelse 

4) Fremlæggelse af bestyrelsens opgaver for det kommende år 

5) Fastlæggelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag (bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer) 

7) Valg i henhold til vedtægterne 

8) Eventuelt 

 

17 medlemmer var fremmødt, og herudover var indgivet 8 fuldmagter. I alt 25 stemmeberettigede. 

Ad 1 

Formanden Tommy Nielsen bød velkommen og foreslog Søren Bøgestrand som dirigent. 

Søren blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere, at indkaldelsen var sket rettidigt, og forsamlingen var 

beslutningsdygtig. Det blev vedtaget at gennemføre generalforsamlingen efter de eksisterende vedtægter, 

selv om nye skulle blive vedtaget undervejs. Evt. nye vedtægter træder derfor først i kraft umiddelbart efter  

generalforsamlingens afholdelse. 

Ad 2 

Formanden berettede om det forløbne år. Nævnte bl.a. årsmødet 2013 i form af den vellykkede bonsai 

festival i Grindsted kulturcenter, hvor Kevin Wilson demonstrerede. Talentkonkurrencen blev vundet af 

Henrik Büchner, der efterfølgende fik en flot plads i midten af talentfeltet ved EBA kongressen i maj 2014 i 

Polen.  

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsens forslag om at en professionel skulle vedligeholde 

hjemmesiden nedstemt til fordel for en hjemmeside opbygget af et medlem. Desværre meldte 

vedkommende sig kort efter ud af DBS, og vi stod igen uden en webmaster. Mangel på en webmaster har i 

høj grad har påvirket vor information og synlighed på nettet. Erling Klysner har med hjælp fra Finn Kjær nu 

fået opbygget en hjemmeside, som vi er i færd med at fylde med relevant information. Desværre tillader 

denne løsning ikke umiddelbart, at der oprettes eksklusive områder, kun for medlemmer. 

I efteråret besøgte formanden en international Bonsaikongres i Kina, hvor der blev knyttet adskillige nyttige 

kontakter med repræsentanter fra mange lande. Billeder af danske bonsai, med deres naturlige udseende 

vakte anerkendelse. 



Bestyrelsen har holdt to møder, især præget af drøftelser om nye vedtægter og hvorledes medlemsflugten 

kan standses. 

DBS søges synliggjort, dels på ovennævnte hjemmeside, dels på Facebook, der synes at blive godt benyttet 

af medlemmerne. 

Foråret 2014 udsendte bestyrelsen en DVD med billeder og tekst fra udstillingerne ved årsmøderne i 2012 

og 2013. Denne løsning blev valgt da økonomien i selskabet ikke er til trykning og udsendelse af et 

årshæfte.  

Til EBA’s 30 års jubilæum tidligere i maj 2014 stillede Danmark med en demonstratør og 6 udstillere, hvoraf 

en var på nippet til en pris. Udstillerne af shohin bonsai fik ikke den fortjente anerkendelse, hvilket blev 

påtalt ved EBA’s generalforsamling.  EBA’s bestyrelse lovede at tilgodese præmiering af shohin bonsai 

fremover. 

Formanden udtalte håb om, at andre medlemmer også vil gøre sig gældende på den internationale scene. 

Formanden takkede Torben Brenfeldt og Jens Ole Nielsen for deres indsats i bestyrelsen. Han selv træder 

tilbage som formand på grund af et år præget af sygdom og arbejdspres, og ønsker at koncentrere sig om 

EBA-arbejdet. 

En særlig hyldest blev Aase Wilberg til del. Aase takkede af efter 24 års tro tjeneste i bestyrelsen. 

De nye vedtægter, der er lagt op til, betyder, at de lokale klubber ikke længere kan være en del af DBS, men 

formanden opfordrede til, at medlemmerne mødes som venner og bidrager til at forme DBS og de lokale 

klubber, med aktiv deltagelse, med indlæg, artikler og ideer, således at DBS består mange år endnu og 

bidrager til forening på tværs af aldre, kulturer og landegrænser omkring vor dejlige hobby. 

Ad 3 

Kassereren fremlagde regnskabet.    

172 medlemmer havde ved årsskiftet betalt kontingent, langt den væsentligste indtægtspost. 

Administrationsomkostninger er tynget af stigende portoomkostninger. Derfor ønsker bestyrelsen at kunne 

kommunikere elektronisk. Dog har ikke alle opgivet en gyldig e-mail adresse til selskabet. Landsmødet 2013 

affødte nogle ærgerlige ikke budgetterede ekstraudgifter til bl.a. transport af udstillingsmateriale, samt 

manglende indtægter fra en salgsstand. Efter indkøb af bordplader og lamper til udstilling, forventes ikke 

fremover væsentlige udgifter til den investeringspost.  

Til trods for et underskud på næsten 10.000 kr., er selskabets formue alligevel større end årskontingentet, 

som ønsket af generalforsamlingen i 2013. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4 

Som nævnt, vil bestyrelsen udbygge den elektroniske kommunikation og synlighed. Vi vil bl.a. søge at 

udgive nyhedsbreve, både på hjemmeside; men også personlige, via e-mail.  Medlemmernes bidrag – også 

med gode ideer - efterlyses. 



I disse internettider, må vi forsøge at overbevise om, at nok kan man finde oplysninger på nettet; men den 

ægte vare i form af gensidigt inspirerende samvær om vores hobby anbefales. 

Endelig vil der, hvis forslag til nye vedtægter bliver vedtaget, blive en opgave med at finde en model for 

DBSs samarbejde med de lokale klubber. 

Ad 5 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr./årligt. Forslaget blev enstemmint vedtaget. 

Ad 6 

Forslag til nye vedtægter var til afstemning. Forinden havde Erling Klysner et teknisk ændringsforslag 

vedrørende bestyrelsens hæftelse. 

Erling Klysner fremsatte et mindre ændringsforslag til vedtægternes § 8 jf. det fremsatte forslag 1. 

Ændringen fastslår at foreningen ikke kan hæfte ud over sin formue, samt at medlemmer og bestyrelsen 

ikke hæfter personligt. 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 imod. (Fuldmagter kunne ikke benyttes her, da 

ændringsforslaget ikke var kendt af fuldmagtsgiverne.)   

Forslag 1) Vedtægtsforslaget indebærer, at formanden ikke længere vælges af generalforsamlingen, men 

udpeges ved bestyrelsens konstitution. Der var en drøftelse af dette forhold, og to medlemmer ønskede af 

denne grund ikke at stemme for vedtægtsforslaget. Dette blev vedtaget med 20 stemmer for og 2 imod. 

Forslag 2) Forslaget om ændring af kontingentperioden til fælles opkrævning først på året – med en 

overgangsordning, blev anset for en fordel og vedtaget med 22 stemmer for. 

Ad 7 

Erling Klysner blev enstemmigt valgt (som formand) 

Tommy Nielsen og Erik Pedersen blev ligeledes genvalgt. 

Som ny bestyrelsesmedlem blev Andreas Holbech indvalgt. 

Der var ikke opstillet suppleanter, og ingen meldte sig. 

Erling Korsgaard blev genvalgt som revisor, som revisorsuppleant blev Ole Clæfer valgt. 

Ad 8 

Under eventuelt blev det nævnt, at bestyrelsen skulle søge at skaffe sponsorer. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl 11:20 og vor udmærkede og myndige dirigent afsluttede med at takke for 

god ro og orden. 

 



P.S. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 Formand: Erling Klysner. 

 Næstformand: Tommy Nielsen (varetager også EBA kontrakten). 

 Kasserer: Erik Pedersen. 

 Medlem: Andreas Holbech. 

 Medlem: Vakant. 

 

Referent: Erik Pedersen og Erling Klysner. 

 


