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Vi har i bestyrelsen evalueret forløbet omkring generalforsamlingen i Hirtshals 18. maj, og vi 
konstaterer, at det ikke var tilfredsstillende, at vores regnskab ikke var klar i god tid til revision 
forud for generalforsamlingen. Det har betydet, at de to revisorer ikke har fået optimale 
betingelser for at udføre deres arbejde, hvilket især Jørgen Lund Christiansen var meget fortørnet 
over. 

Så fortørnet, at han sendte en mail til kasserer Niels Damsgaard Hansen med et indhold, som 
sidstnævnte opfattede som urimelige antydninger af bedrag og trussel om politianmeldelse. 

Niels Damsgaard Hansen mente ikke, at foreningen kan være tjent med en revisor, der alene på 
grund af en forsinkelse af regnskabet antyder, at en politianmeldelse kan komme på tale; og det 
uanset om Niels selv eller en anden skal varetage den ulønnede kassererpost i fremtiden. 

På Niels’ foranledning blev det derfor på et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen 
accepteret, at Niels ville opstille en anden kandidat til revisorposten. Dermed var det op til 
generalforsamlingen at vælge. Det betød, at Bøje Østerlund indvilgede i at stille op og blev valgt 
som ny revisor på generalforsamlingen, hvor regnskabet i øvrigt blev godkendt. 

Opstillingen af Bøje Østerlund blev ikke begrundet på generalforsamlingen, hvorfor kun en del af 
de tilstedeværende kendte baggrunden for den. Dette må vi i bestyrelsen erkende var en fejl. Selv 
om vores vedtægter ikke kræver det, burde baggrunden for opstillingen have været lagt frem og 
diskuteret, og vi beklager, at det ikke skete. 

Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Lund Christiansen for en mangeårig stor indsats i arbejdet for 
foreningen. Et arbejde, der har været til stor gavn og glæde for medlemmerne og har været med 
til at fremhæve foreningens rolle inden for dansk landbrugsjournalistik. 

Bestyrelsen vil samtidig undskylde, at regnskabet blev stærkt forsinket, hvilket besværliggjorde et 

godt og grundigt revisorarbejde. Det skal ikke gentage sig. 

Desuden vil bestyrelsen sørge for, at formands- og kassererposterne ikke besættes af samme 
person. At det var tilfældet i forrige generalforsamlingsperiode skyldes udelukkende, at den 
generalforsamlingsvalgte formand var den eneste, der var villig til at påtage sig kassererhvervet, 
da bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen 2016. 
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