Referat fra Årsmødet, lørdag den 14. februar 2015
Formand Frants Villadsen bød de fremmødte velkommen og efter en kort præsentationsrunde
holdt bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann et oplæg om fredsministeriums 3 årige
udviklingsprojekt ”Fredspolitik” under titlen: ”Hvordan kommer fredsbevægelsen i offensiven?”
Årsmødet.
1. Dirigent Helge Ratzer. Referent Hasse Schneidermann & Frants Villadsen
2. Formand Frants Villadsen fremlagde bestyrelsens omdelte beretning og meddelte at han
agtede at forlade både formandskab og bestyrelsesarbejde. Beretningen blev godkendt med
applaus.
3. Kasserer Dorte Barfoed fremlagde omdelte reviderede regnskab for 2014 (med oversigt
over bidrag fra fonde, medlemsorganisationer og enkelpersoner) og meddelte at hun også
agtede at forlade kasserer- og bestyrelsesarbejdet. Regnskabet, der var revideret af Pernille
Egebak, blev godkendt med applaus.
4. Ved mødets start havde 5 deltagere ansøgt om medlemskab. Ansøgningerne blev først
godkendt af den afgående bestyrelse og efterfølgende blev de fem budt velkommen af
årsmødedeltagerne. (Mia Kjærulf Pedersen, Nina Hansen, Morten Christiansen, Dorrit
Brøndum, Casper Støchkel).
5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet
6. Hasse Schneidermann fremlagde den afgående bestyrelses omdelte forslag til arbejdsplan
for det kommende år. Under punktet om samarbejde med ”Tid til Freds” påskemanifestation
fortalte Ron Ridenour og Claus Kiær fra ”Tid til Fred” om formål, fremskridt og næste
koordinerende møder. Under punktet om deltagelse på Folkemødet og forslag om kampagne
mod kampfly fortalte Helge Ratzer fra Århus mod Krig og Terror om formål, fremskridt og
næste koordinerende møder. Flere mødedeltagere foreslog, at FM deltager i de nordiske
samarbejdsmøder i Degerfors, Norge, Sverige og Ålandsøerne, sætter særligt fokus på presseog mediearbejdet og endelig, at vi ud over at afholde ”fredshøjskole” også bruger Folkemødet
på Bornholm til modstand mod kampfly, samt, med udgangspunkt i årsmøde-oplægget
udviklede et fredspolitisk foredrag om fredsministerium.dk’s mål og aktiviteter, hvor vægten
lægges på vores ønske om en alternativ, ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder
præsentation af idéen om et fredsministerium i Statens regi (og dets formål og funktion) og
tilbyder det til relevante deltagende organisationer og de frie talerstole.
7. Dorte Barfoed fremlagde – med henvisning til usikkerheden i arbejdsplanen – det omdelte
minimumsbudget for 2015 (med omkostninger vedr. Bornholmsmødet og 21.9.-arrangement)
og en oversigt over de fonde hun havde ansøgt økonomisk støtte fra. Efter opfordring til alle
medlemsorganisationer om at indbetale donationer, blev budgettet godkendt.
8. Forsamlingen valgte Dorrit Brøndum (nyvalgt), Annelise Ebbe Valg (nyvalgt), Niels Groth
(genvalgt) og Hasse Schneidermann (genvalgt) som bestyrelse og Johan Kirkmand (nyvalgt)
som suppleant. Dorte Barfoed tilbød at fungere som kasserer uden for bestyrelsen i 2015
9. Inger Grünbaum Röder blev valgt som revisor og Christina Wiedeman som revisorsuppleant
10. Hasse Schneidermann takkede de i løbet af året afgående bestyrelsesmedlemmer, Frands
Frydendal, Dorte Barfoed og formand Frants Villadsen for et godt samarbejde for freden i
Danmark.

