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

REFRAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23.NOVEMBER 2019
De fremmødte fik forud for den egentlige generalforsamling en opmuntrende hilsen fra skuespiller
Peter Larsen aka arkivar og kultursociolog Jørgen Andersen, der havde taget turen fra dybe kældre
under Det Kongelige Arkiv, Danmarks Kollektive Erindring, til mødet i Hal C på Arsenaløen i
dagens relativ triste anledning ….
Referat fra den ekstraordinær generalforsamling:
1.Til dirigent valgtes Carsten Andersen og til referent valgtes Hasse Schneidermann
Carsten Andersen kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var indkaldt og de to forslag
til behandling udsendt til medlemmerne efter vedtægterne.
Tue Magnussen forslog, at man skrev en kort pressemeddelelse om opløsning af foreningen og
forslaget blev medtaget på dagsorden under pkt. 4.3.
2.Formanden Hasse Schneidermann oplæste bestyrelsens beretning for perioden siden den ordinære
generalforsamling 26. januar med særlig vægt på begrundelser for bestyrelsens forslag om opløsning
af foreningen. Han benyttede lejligheden til at give en kort gennemgang af foreningens virke fra den
stiftende generalforsamling i januar 2016 og takkede undervejs de mange mennesker, der gennem
årene har støttet foreningens aktiviteter.
Efter en kort debat, der især drejede sig om motiverne bag den politiske modvilje og modstand, som
forening, såvel som tribunal oplevede, blev beretningen taget til efterretning.
3.Kasserer Helge Ratzer omdelte og fremlagde foreningens afsluttende regnskab med revisorens
godkendelse og anmærkning om, at midlerne var anvendt sparsommeligt og til formålet. Han gjorde
opmærksom på, at der kan være nogle få mindre udgifter bl.a. bankgebyrer, MobilePay og
rejserefusioner i forbindelse med mødet.
Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.
4.1.Carstens Andersen omdelte og fremlagde bestyrelsens tidligere udsendte ”Forslag om endelig
opløsning af Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan i
overensstemmelse med vedtægternes § 10.stk 1”.
Forslaget blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.
4.2.Carsten Andersen omdelte og fremlagde bestyrelsens ”Forslag om overdragelse af foreningens
aktiver til landsforbundet Aldrig Mere Krig i overensstemmelse med vedtægternes § 10 stk. 2.”, der i
forslaget var præciseret således: "Tribunalforeningens egenkapital, som den fremgår af det afsluttende
regnskab, overgår sammen med Tribunalforeningens dokumentations- og materialesamling til Aldrig
Mere Krig, som påtager sig at holde samlingen tilgængelig og anvendelig for aktivister, journalister og
forskere. "
Efter en kort debat om, hvordan Aldrig Mere Krig bedst kunne løfte opgaven blev forslaget enstemmigt
vedtaget
4.3.Tue Magnussens forslag om at nogen fra den afgående bestyrelse skrev en kort pressemeddelelse
om opløsning af foreningen blev vedtaget og Hasse Schneidermann og Tom Vilmer Paamand påtog sig
opgaven.
5.Under punktet eventuelt blev der gjort opmærksom på en forespørgselsdebat i Folketinget om "Hvad kan

regeringen oplyse om opfølgningen på krigsudredningen” 19./20. dec.
Flere mødedeltagere efterlyste en eller flere opsummerende artikler eller kronikker og alle blev
opfordret til at forsøge sig evt. at finde sammen med andre om opgaven.

