
Referat af Dansk Bonsai Selskabs generalforsamling 2015 
 
Lørdag den 30. maj 2015 kl. 15:00, på “Nordkraft” i Aalborg 
 
Dagsorden jf. indkaldelsen: 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning til godkendelse. 
3. Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse. 
6. Valg til bestyrelse. 
7. Valg til revisionen. 
8. Eventuelt. 
 
Efter en kort velkomst fra formanden, startede generalforsamlingen. 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 
Bestyrelsen havde intet forslag til dirigent og stemmetællere. 
 
Generalforsamlingen foreslog at formanden, Erling Klysner, fungerede som dirigent. 
Formanden mente at det ville være uhensigtsmæssigt, men valget blev fastholdt af 
generalforsamlingen. Martin Nielsen bliver valgt som stemmetæller. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig.  
 
 
Ad. 2. Beretning til godkendelse. 
 
Formanden fremlagde beretningen, hvis hovedpunkter var: 
 

● Første generalforsamling efter vedtægtsændringen i 2014. Desværre glemte vi i 2014 
en detalje vedrørende bestyrelsessuppleanter, hvorfor der er fremsat et forslag om 
dette til senere behandling. 

● Der blev afholdt talentkonkurrence i efteråret 2014 i Aarhus, da der ikke var tilmeldte 
nok ved sidste års Bonsai Festival. Vinder blev Søren Meyer, som deltager ved EBA 
senere i 2015. 

● Selskabets mangeårige revisor Erling Korsgaard døde desværre i 2014. 
● Medlemmer af selskabet var godt repræsenteret ved en billedudstilling af shohin bonsai 

under Gafu ten i Japan. Torben B., Morten A. og Yvonne G. var blandt de 24 udvalgte. 
● Der har været sonderinger om muligheden for at afholde EBA kongressen 2017 i 

Aarhus. Sonderingerne pågår stadig og afklaring skal foreligge senest til august 2015. 
● Næstformanden har deltaget i en ekstraordinær generalforsamling i EBA. 

Generalforsamling foregik under Noelanders Trophy i februar. 
● DBS har p.t. ca. 130-150 medlemmer. Dette kan være en effekt af, at klubberne er 

skrevet ud af vedtægterne. 
● Det ser ud til at man kan konstatere, at når Bonsai Festivalen afholdes i den ene ende 

af landet, kommer der ikke medlemmer fra den anden ende af landet og omvendt 
(tendens).  

 



I forlængelsen af punktet om EBA, var der en længere redegørelse og diskussion om EBAs 
struktur og interne problemer. 
I relation til DBS skal vi fastholde medlemskabet af EBA, deltage i EBAs talentkonkurrence og 
benytte vores udstillingen under Bonsai Festivalen som adgangsbillet for at udstille ved EBA. 
 
Formanden og kassereren gennemgik medlemsudvikling, som udviste et  fald fra 250 
medlemmer i 2007, til 133 medlemmer i 2015.  
 
Johnny Eslykke spurgte, om der er analyseret på medlems faldet og frigivelsen af klubber.  
Formanden svarede, at man også kan se problemstillingen fra en anden side, nemlig fra de 
medlemmer der er i klubberne og spørge: “Hvad skal jeg bruge DBS til, og hvorfor skal jeg 
betale kontingent 2 steder?” 
 
Når vi ændre strukturen sidste år, var det fordi vi var bange for, at medlemstallet ville falde 
endnu mere ved den gamle model. 
 
Formanden fortalte, at han havde en opfattelse af, at nogle klubber også havde set et fald i 
antallet af egne medlemmer. 
 
Martin Nielsen: “Prognosen viser vigtigheden af, at vi står sammen i DBS”.  
 
Torben Pedersen: “Tallene ryster mig ikke.” Man skal se realistisk på antallet af engagerede 
bonsai dyrkere i Danmark, og stille sig det spørgsmål: “Er det vigtigt at få 150 medlemmer 
mere, som har set en artikel i “Alt for Damerne?”. 
 
Tommy Nielsen afsluttede med et opråb om, at flere medlemmer deltager med materiale til 
hjemmesiden fx artikler osv.  
 
Formanden takker for input og konstruktive ideer, og konstaterede, at vi desværre har været 
mange gange om disse emner, uden at finde “løsningen”. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad. 3. Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse. 
 
Kassereren Erik Pedersen gennemgik det revideret regnskab.  
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.  
 
 
Ad 4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af vedtægternes “§5 - Generalforsamling”, således 
at der kan vælges suppleanter til bestyrelsen, samt at generalforsamlingen bemyndiger 
bestyrelsen til at være selvsupplerende frem til næstkommende ordinære generalforsamling.  
 
Generalforsamlingen gjorde opmærksom på, at forslagets formål og ordlyd ikke var i 
overensstemmelse med hinanden. Generalforsamlingen ændrede ordlyden af §5, hvorefter 
forslaget kunne vedtages enstemmigt. 
 
Den ændrede ordlyd er: 
 

Til bestyrelsen vælges desuden to (2) suppleanter, der begge vælges for et (1) år 
ad gangen. 



Er bestyrelsen ikke fuldtallig, indtræder suppleanterne i bestyrelsen. Er der ingen 
suppleanter, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt af en generalforsamling, skal stille deres 
mandat til rådighed ved førstkommende generalforsamling. 

 
 
Ad. 5. Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse. 
 
Kassereren Erik Pedersen gennemgik budget og kontingent for den kommende periode. 
Budgettet udviser et mindre underskud på 3.000,- kr. 
 
Gennemgangen affødte et spørgsmål om kontingentets størrelse. Formanden svarede, at 
selskabet nok skal skabe en større værdi for medlemmerne, før der skal ske en prisstigning på 
kontingent. 
 
Yvonne G. appellerede til, at der sker en revision af hæftet “Grundreglerne” hos nogle erfarne 
medlemmer af DBS, inden det genoptrykkes. Generalforsamlingen var enig i dette.  
 
Budget og kontingent enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad 6. Valg til bestyrelse. 
 
Ingen bestyrelsesmedlemmer faldt for reglen om maksimalt 2 års funktionsperiode, da alle 4 
bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2014. 
 
Tommy Nielsen - modtog genvalg - enstemmigt valgt. 
Andreas Holbech - modtog genvalg - enstemmigt valgt. 
 
Der blev ikke fremsat forslag til den ledige plads i bestyrelsen, som derfor er vakant. Dette fik 
Erik Pedersen til at gøre opmærksom på, at en fuldtallig bestyrelse er vigtig, samt at han ikke 
genopstiller i 2016. 
 
 
Ad 7. Valg til revisionen. 
Revisor Erling Korsgaard, der blev valg på generalforsamlingen i 2014, døde desværre i 2014. 
 
Ole Clæfer - modtog valg som revisor - enstemmigt valgt. 
 
Der blev ikke fremsat forslag til posten som revisorsuppleant, som derfor er vakant. 
 
 
Ad. 8. Eventuelt. 
 
Martin Nielsen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen blot skal spørger medlemmerne, hvis den 
ønsker hjælp. Samtidig foreslog han, at der bliver nedsat et udvalg, der skal komme med 
forslag til DBSs virke. Bestyrelsen takkede for forslaget.  
 
Bestyrelsen blev spurgt om den havde nogle ideér til næste års Bonsai Festival?  
Formanden nævnte at han havde hørt at Lolland Falster gerne vil afholde Festivalen. 
Martin kommenterede at et udvalget evt. også kunne kigge på Festivalen.  
Tommy Nielsen nævnte, at Viborg også har tanker om at få Festivalen til Viborg  
 



Der blev spurgt til om Bonsai Festivalen skal ligge om foråret? Formanden svarede: “Nej, men 
grundet at generalforsamlingen skal holdes i første halvdel af året har det været oplagt at 
holde Festivalen samtidigt”.  
 
Martin Nielsen nævnte de gode erfaringer med, at Festivalen holdes sammen med andre 
arrangementer. 
 
Formanden oplyste, at WBFF vil holde kongres i Omiya (Japan) i 2017. Hvis der er interesse 
for det, vil han gerne udarbejde en grovskitse til en fælles tur til Japan i 2017. 
Generalforsamlingen ser gerne et forslag!  
 
 
Formanden takkede generalforsamling for god tone og orden. 
 
--- 
Referent: Andreas Holbech og Erling Klysner  


