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総会 –  Sōkai 

GENERALFORSAMLING 2020 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk-Japansk Selskab 

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 17.30 

Sognegården, Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, 2900 Hellerup. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Kontingentfastlæggelse 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer 

8. Valg af revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Ad. 4 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, må være bestyrelsen i 

hænde senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag modtages pr. e-mail på e-

mailadressen: kontakt@dansk-japanskselskab.dk eller pr. brev til Selskabets adresse. 

Ad. 5 

Bestyrelsen foreslår for 2021 kontingentforhøjelse til 300 kr. for private medlemmer. 

Ad. 6 

På valg i 2020: 

• Henning Morgen, nuværende viceformand og kasserer - er villig til genvalg 

• Jakob Skyt Jensen, nuværende sekretær – er villig til genvalg 

• Philip Holm Kiesow – er villig til genvalg 

• Camilla Nellemann – er villig til genvalg 

• Jens Sejrup – genopstiller ikke 

På valg i 2021: 

• Svend M. Hvass, nuværende formand 

• Zara Christensen 

• Mikkel Lotz Felter 

• Line Bleeg Carstensen 

Opstiller til nyvalg: 

• Josefine Amalie Lund Præstekjær 

• Yukiko Nakayama 
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Ad. 7 

• Jørgen A. Hansen – er villig til genvalg 

• Per Kattrup – er villig til genvalg 

Ad. 8 

• Tim Pallis – er villig til genvalg  

Generalforsamlingen efterfølges af lotteri.  

 

Indslag ved årets generalforsamling: 

Oplæsning v/ Camilla Nellemann - ”Dansende biler” 

En sommerdag i 1998 sætter en forventningsfuld 17-årig dansk pige sig på sæde 24A i et SAS-fly med 

kurs mod Japan. Hendes drøm om et år i Solens Rige som udvekslingsstudent er ved at gå i opfyldelse. 

Camilla, som pigen hedder, har forberedt sig frem til den store dag; lært sig lidt japansk, trænet med 

spisepinde og sat sig ind i japansk kultur. Alligevel bliver mødet med japanerne langt fra nemt. Ingen i 

Japan forstår Camillas japanske ord udtalt med kraftig dansk accent. Og hun må have fået galt fat i den 

japanske kultur, for værtsfamilien kan ikke udstå Camillas anderledes opførsel. Faktisk opfordrer de 

hende til at rejse hjem. Men Camilla insisterer på at blive, og sætter al sin stædighed ind på at lære at 

forstå det folkefærd, der umiddelbart virker helt uforståeligt.  

 

Camilla Nellemann debuterer i 2020 som romanforfatter med ”Dansende biler”. Fortællingen er 

autofiktiv og foregår, mens forfatteren skriver sin ph.d. på Rikkyo Universitet i Tokyo fra 2013 til 2016. 

Undervejs kaster hun tilbageblik til hendes tidligere oplevelser med japanere siden 1998. ”Dansende 

biler” skildrer Fukushima-ulykken og den globale atomindustri, som Camilla forsker i, og formidler, 

hvordan hun sideløbende får en dybere forståelse for Japan, japanere og ultimativt sig selv. 

 

I dette foredrag fortæller Camilla om sine overvejelser i løbet af skriveprocessen og læser udvalgte 

scener op fra sin bog.  

 

Camilla er i dag postdoc i digitalisering på Copenhagen Business School. Hun beskæftiger sig med Japan 

som bestyrelsesmedlem i Dansk-Japansk Selskab. 

 

Japansk middag – tilmelding og betaling: 

Forventet kl. 19:15 serveres en japansk middag leveret af Sticks’n’Sushi. Prisen for ovenstående 

middag + vin er i år 299,- kr. pr. person. 

Tilmelding og betaling til middagen senest 4. marts 2020. Tilmeldingen er bindende, og det 

indbetalte beløb kan ikke refunderes.  

Betaling til: 

Bankoverførsel: Konto 6489 2018512 – Tekst: Middag generalforsamling 

MobilePay: 58521 – Tekst: Middag generalforsamling. Eller aktiver vedhæftede QR-kode. 

Tilmelding til:  kontakt@dansk-japanskselskab.dk eller mobil 25 47 86 33 
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Rent praktisk: 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde i god tid, da vi i år jævnfør vedtægterne ønsker at 

afstemme medlemskab og betaling af årets kontingent ved indgangen. Af hensyn til tidsplanen 

indledes selve generalforsamlingen kl. 17:30. 

Sognegården er cirka 10 minutters gang fra Hellerup Station. Parkering er i begrænset omfang mulig 

ved Sognegården og de nærliggende sideveje. Garderobe er på eget ansvar. 

 

Vel mødt! 

  


