
Referat af Fredsakademiets generalforsamling 2009 
 
Til stede: John Avery, John Agami, Ruth Gunnarsen, Anton Aggernæs, Finn Ekman og  Holger Terp.
Afbud: Bodil Nielsen, Erik Lau Christensen.
 
Dagsorden:     Anton: Der skal et punkt på dagsordenen om fremtidige aktiviteter. (Punkt 8.)

1.: Valg af dirigent og referent: Ordstyrer: Anton.  Referent: Holger.

2.: Formandens beretning. (Beretningen er publiceret og placeres på hjemmesiden.)
 (Vedlagt)
John omtalte derudover, kommende begivenheder i indeværende år, bl.a. Verdensmarch for fred og 
ikkevold, og the Peace Boat.
 
Kommentarer til formandens beretning:
Ruth: Fint samarbejde mellem Pughwash og Fredsakademiet.
Ruth: Er Fredsakademiet medlemmer af Danmarks Fredsråd? Finn: Ja.
 
Anton: Forsamlingen godkender Johns beretning.
 
2a.: Redaktørens beretning:
 
Den første halvdel af beretningsåret blev hovedsageligt anvendt på at færdiggøre oversættelsen og 
udgivelsen af Gandhis selvbiografi samt antologien Det unge Indien. Dette arbejde blev i nogen grad 
forsinket uventet af en blodprop i hjertet, der endte med omkring to måneders hospitalsophold, med meget 
ringe aktivitet til følge i perioden.
 
Genoptræningsperioden blev brugt til at indeksere omkring 3.500 indspilninger af sangen Down by the 
Riverside, som, har det vist sig er en af de mest indspillede sange overhovedet. Specielt har Sveriges 
Radios arkiv været til stor hjælp i udarbejdelsen af den ældre del af diskografien. Den fortsatte registrering 
har ligget stille siden da på grund af travlhed, men forventes genoptaget i løbet af foråret.
 
Dette inspirerede til den første lokalradioudsendelse om fred og musik som i 2008 og 2009 er blevet anvendt 
to gange,  senest i Frederikshavn. Arne Hansen har også lagt udsendelsen ud på sin hjemmeside.
 
Kronologien er forlænget frem til 2015. Dette er endnu ikke helt færdigt.
 
Der er lavet en indgang til Fredsakademiets publicerede bøger, herunder genudgivelser. 
 
Genudgivelser: En række værker om våbenindustrien i mellemkrigsårene er genudgivet.
Gandhi cd-rom med 43 bøger om Gandhi og hans tid er produceret som ISO-billede.
 
Kommentarer til Gandhi-udgivelserne:
 
Fra mail modtaget 3. april:
 ”Du skal have mange, mange tak for din oplysning om Mahatma Gandhis bog. Jeg har lagt den ind på både 
religion emner, dansk og almen studieforberedelse.”
 
Fra mail 12. april:
 ”Jeg kan næsten ikke udtrykke, hvor taknemmelig jeg er over disse Gandhi dokumenter. For øjeblikket 
studerer jeg nemlig samme gode mand nøjere, end jeg har gjort før. Tak for dit storartede og nyttige arbejde 
Kærlig hilsen.”
 
Fra mail 1. maj: 
JE comments: ”Congratulations to Holger Terp on the completion of this massive project. Although I do not 
read Danish, the illustrations and production quality alone make it worthwhile to check out Young India. The 
collection of letters between Gandhi and three Danish correspondents (Friends of Gandhi) is in English, and 
will prove to be a valuable primary source for the understanding of Gandhi and his times.”
 

1



Fået tilladelse til at publicere Judith Winthers to bøger Civilsamfundets udvikling og historie og Politik fra 
neden. Politik fra neden er illustreret af mig og forsynet med et efterord. Desuden er der genudgivet en 
række ældre værker med relation til fredssagens historie.
 
Fundet og dokumenteret den første Aldermastonmarch 1952
 
Statistikker:
To til tre specialestuderende eller phd-studerende rådgives om måneden. 
Udlån af 46 plakater til Koldkrigsmuseet Stevnsfortet. 
Indsamlet 280 digitaliserede fredssange som er arkiveret på computeren. 
Cirka 900 e-mails arkiveres om måneden. Resten af de modtagne mails slettes. Det drejer sig om 2-3000. 
Oplysninger fra et par e-mails publiceres i Fredsakademiet.
 
I skrivende stund, begyndelsen af marts 2009 er der i alt 14.157 filer fordelt på 786 mapper. Fredsakademiet 
fylder 1,84 gegabyte eller lidt over to almindelige cd-rommer.
 
Kommentarer til året der gik:
 
Fredssagen har det tilsyneladende svært i det danske undervisningssystem fordi der er ingen professorer 
som kan vejlede eventuelle studerende, der måtte ønske at skrive specialer inden for dette område.
 
Jeg synes også det er svært at finde personer der kan være med til at videreudvikle Fredsakademiet. Det 
har ikke været muligt både at komme indhold i hjemmesiden og følge den nyeste udvikling på 
softwareområdet. Vi savner personel til at udvikle nye online baserede undervisningsformer og til at udvikle 
en masse af de begreber, der kun er markeret eller slet ikke er med i leksikonet. Vi mangler medlemmer, 
penge og undervisere, herunder anmeldelser af  de værker, der trods alt er publiceret i Fredsakademiet.   
 
Vi mangler, vi mangler og vi mangler. 
 
Og vi kan kun tilbyde ingenting, for vi har intet at gøre godt med.

Diskussion om Holgers beretning:

Anton: Refererer studerende til Jørgen Johansen?
 
Anton: Redaktørens beretning er godkendt af forsamlingen.
 
Anton: Der mangler rapport om Stevnsfortet. Kan Erik skrive en kortfattet beretning? 

Bemærkninger om samarbejde med Koldkrigsmuseet Stevnsfortet:  21.april 2009

Holger Terp blev kontaktet fra Københavns Universitet, som henvendte sig om Fredsplakater mv. 
fra koldkrigperioden. Man ønskede at anvende sådanne plakater til en udstilling og kort 
præsentation af perioden i receptionen/cafeteria på Koldkrigsmuseet Stevnsfortet. Holger stillede et 
antal plakater til rådighed, og fik samtidig en invitation til deltagelse i åbningshøjtidigheden 23. 
september 08. Fredsakademiet besluttede at fremstille en gave til museet, en CD som indeholdt 
materiale om Greenham Common sangbogen og fredslejren. CD'en var brugbar i en PC med 
netadgang, som kunne stå i receptionen/cafeteriaet og således give besøgende et indtryk af 
fredskræfternes virke under den kolde krig.

På grund af eftervirkninger af sygdom blev det ikke Holger, som afleverede gaven og 
lykønskningen til Koldkrigsmuseet. Efterfølgende henvendte projektlederen fra Koldkrigsmuseet, 
Anders Bertelsen sig for at imødekomme vores ønske om en personlig kontakt og besøg på stedet, 
hvor vi indledende kunne drøfte mulighed for et evt. samarbejde. Besøget fandt sted d. 3. oktober 
og den indledende drøftelse forløb yderst tilfredsstillende for begge parter. Efterfølgende kontakt er 
afbrudt af Anders Bertelsens længerevarende sygdom.

Erik Lau Christensen
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3. Regnskab for 2008 og budget for 2009:
 
Revisor godkendt regnskab for 2008 var omdelt. (Vedlagt)

Anton: Regnskab godkendes.

Budgetforslag: Var omdelt.

Forslag til budget for 2009:
Til behandling på ordinær generalforsamling den 6. april, 2009.

Indtægter:                                                                  Udgifter:

Medlemskontingent…………kr. 5.600,00               Bredbånd/internet……………kr. 5.628,00
Donationer/gaver…………….-   3.000,00               Administration……………… -   1.000,00
Bogsalg………………………-      300,00               GF incl. rejsegodtgørelse…… -      800,00
                                                                                   Årets boggave  ……………..  -  1.472,00  
 I alt                                          kr.8.900,00               I alt                                         kr  8.900,00

Budget: Godkendt.                

4.: Fastsættelse af kontingent for 2010:
 
Uændret, men gaver og donationer er mere end velkomne.
 
5.: Valg til Kasserer, revisor og revisorsuppleant: 

Finn genvalgtes som kasserer og Gorm Gunnarsen som revisor. 
Der var Ingen kandidater til posten som revisorsuppleant.
 
6-7.: Antal og valg af bestyrelse

Alle tilstedeværende er valgt til bestyrelsen + Bodil og Erik.
 
8.: Indkomne forslag:
 
Anton: Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
 
Ruth: Støtte til Obamas nye kernevåbenpolitik.
 
Møde med NIAS om kernevåbenpolitik.

9.: Eventuelt.:
 
Næste bestyrelsesmøde: 11. maj, kl. 14,00 - 2009 hos Ruth.
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