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TRIBUNALFORENINGEN TIL UNDERSØGELSE 
AF DANMARKS DELTAGELSE I KRIGENE I IRAK OG AFGHANISTAN 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

LØRDAG D. 26. JANUAR 2019 kl. 13.00 – 16.00 

SALONEN, KULTURHUSET, ISLANDS BRYGGE 18 

Ved mødets åbning overrakte formand Helge Ratzer tribunalmedlem Bente Rich en ”medalje-

kage”, og takkede hende og de øvrige tribunalmedlemmer for godt samarbejde. 

1. Til dirigent valgtes Carsten Andersen og som referent Hasse Schneidermann

2. Bestyrelsens beretning, herunder fremlæggelse af formidlingsprojekt.
Formand Helge Ratzer fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt, hvorefter Hasse 
Schneidermann og Bjørn Tving Stauning sammen mundtligt fremlagde hovedpunkterne til et 
fremtidigt formidlingsprojekt. Begge omdelte efterfølgende skriftligt materiale. Efter en 
længere debat med forslag til præciseringer af formidlingsprojektet blev både Helge Ratzers 
formandsberetning og forslag til formidlingsprojekt godkendt til bestyrelsens videreudvikling. 

3. Regnskabsaflæggelse
Helge Ratzer fremlagde og uddelte på Tine Spang Olsens vegne revideret regnskab, der 

efterfølgende blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag.
Man behandlede omdelt forslag fra bestyrelsen om opløsning af Tribunalforeningen og forslag 

om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til endelig opløsning af foreningen.  

Der blev foreslået en mindre ændring af ordlyden i forslaget og foreslået at den 
ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest i 4. kvartal 2019.  

Med de - på mødet foreslåede ændringer - blev bestyrelsens forslag vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent
Man besluttede at kontingentet skal være uændret i 2019 

6. Godkendelse af budget

Helge Ratzer fremlagde og uddelte forslag til budget for 2019. der bl.a. omfattede udgifter til 

ovennævnte formidlingsprojekt. Budgettet blev efterfølgende godkendt. 

7. Valg af formand
Da formand Helge Ratzerønskede at overtage kasseser-opgaven valgtes tidligere sekretær 

Hasse Schneidermann som ny formand 

8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Til bestyrelsen genvalgtes Helge Ratzer, Carsten Andersen, Jørgen Witte og Tue Magnussen 

mens Ole Stenberg nyvalgtes. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Begge revisorer fra 2018 genvalgtes – og Hanne Thomsen blev valgt som suppleant. 

10. Eventuelt
Det blev foreslået, at bestyrelsen udarbejdede engelske resuméer af væsentligt materiale på 

hjemmesiden og at bestyrelsen indkalder til eget pressemøde i forbindelse med 
offentliggørelse af den historiske krigsudredning. 



 

 

 

FORSLAG OM OPLØSNING AF FORENINGEN  

Stillet af bestyrelsen forud for ordinær generalforsamling 26. januar 2019 

Tribunalforeningens formål var at forberede og facilitere et tribunal til undersøgelse af 

Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan og at udbrede kendskabet til tribunalets 

arbejde og undersøgelsens resultater. 

Efter at tribunalets medlemmer i efteråret 2018 måtte opgive at gennemføre undersøgelsen, er 

det bestyrelsens vurdering at foreningen har til opgave at formidle de foreløbige resultater af 

tribunalets arbejde og derefter opløse foreningen. 

En opløsning af foreningen skal efter vedtægterne ske med 2/3 flertal på to på hinanden 

følgende generalforsamlinger.  

Derfor foreslår vi på generalforsamlingen den 26. januar, at man opløser foreningen og 

samtidig indkalder til en ekstraordinær generalforsamling til endelig opløsning af foreningen, 

senest i fjerde kvartal 2019 

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver en lignende samfundspolitisk 

organisation efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.  

Link til vedtægter: http://iraktribunal.dk/Tribunal_Vedtaegter.pdf  

http://iraktribunal.dk/Tribunal_Vedtaegter.pdf

