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 København, 13. februar 2021 
 

 
 

総会 – Sōkai 
 

GENERALFORSAMLING 2021 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk-Japansk Selskab 
  

Lørdag den 6. marts 2021 kl. 19 

 
Generalforsamlingen afvikles online. Efter din tilmelding modtager du et link 

fra os samt information om, hvordan du logger ind på platformen. På dagen 
har du mulighed for at kontakte os for teknisk support.  
 

Ved tilmelding accepterer du, at generalforsamlingen afholdes virtuelt og at et 
medlem af Dansk-Japansk Selskabs bestyrelse fungerer som 

ordstyrer/dirigent. Skulle du være uenig heri, bedes du gøre opmærksom 
herpå ved tilmeldingen. 
 

Agenda 
1) Velkommen 

2) Bestyrelsens beretning 
3) Fremlæggelse af regnskabet 
4) Indkomne forslag 

5) Kontingentfastlæggelse 
6) Valg til bestyrelsen 

7) Valg af revisorer 
8) Valg af revisorsuppleant(er) 

9) Evt.  
 
Ad 4) 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Vi modtager forslag via e-mail til kontakt@dansk-

japanskselskab.dk 
 
Ad 5)  

Begrundet i et øget omkostningsniveau vedtog generalforsamlingen i 2020 en 
forhøjelse af kontingentet fra kr. 200 til kr. 300. Men det i øjeblikket lave 
aktivitetsniveau i Selskabet pga. corona gør, at det ikke p.t. er nødvendigt med en 
forhøjelse af kontingentet. Bestyrelsen foreslår derfor at bibeholde kontingentet for 
2021 på kr. 200 for private. 
 
Ad 6) 

På valg i 2021: 
• Formand Svend M. Hvass - genopstiller ikke 
• Line Bleeg Christensen – er villig til genvalg 
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• Zara Christensen 
• Mikkel Lotz Felter – genopstiller ikke 

 

Følgende er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen:  
• Henning Morgen 

• Jakob Skyt Jensen 
• Camilla Nellemann 

• Yukiko Nakayama 
• Josefine Amalie Lund Præstekjær  
• Philip Kiesow 

 
Opstiller til nyvalg:  

• Johan Schipper 
 
Dansk-Japansk opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til 

bestyrelsen. 
 

Ad 7)  
• Jørgen A. Hansen – er villig til genvalg 
• Per Kattrup – er villig til genvalg 

 
Ad 8) Tim Pallis – er villig til genvalg 

 
Traditionen tro efterfølges generalforsamlingen af et lotteri. I år kan du vinde 
bog-præmier sponsoreret af forlagene Multivers og Modtryk. 

 
Indslag ved årets generalforsamling 

David Mark Larsson underholder med sit spændende foredrag ”Mishima – 
Mennesket og myten”. 
 

Yukio Mishima blev nomineret til nobelprisen i litteratur tre gange i løbet af 
1960'erne, men huskes måske i dag bedst for sit spektakulære selvmord, som 

fandt sted efter et mislykket kupforsøg i 1970. Men hvem var Mishima 
egentlig? Hvad fortæller hans bøger os om hans livsfilosofi? Og hvordan er det 
som oversætter at arbejde med en forfatter, hvis liv og død i den grad er 

vævet sammen med hans litterære tekster? Det vil David Mark Larsson, som 

netop har oversat Mishimas lille hovedværk "Yūkoku" (憂國, på dansk: 

”Fædrelandskærlighed”) tale om i dette oplæg, hvor der efterfølgende vil være 

mulighed for spørgsmål. 
 
Bio: 

David Mark Larsson er cand.mag. i filosofi og japansk fra Københavns 
Universitet og har i flere år beskæftiget sig indgående med japansk filosofi og 

kultur både professionelt og i sin fritid. Davids passion for japansk kultur 
begyndte i 2002 under et udvekslingsår i Tochigi, og han har sidenhen i flere 
længerevarende perioder rejst og opholdt sig i mange afkroge af Japan. I 

efteråret 2020 fik han udgivet sin oversættelse af Yukio Mishimas novelle 

"Fædrelandskærlighed" (Yūkoku) på forlaget Multivers og har i skrivende stund 
flere japanske oversættelser på vej. 
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Om bogen ”Fædrelandskærlighed”: 

Hvor langt vil du gå for kærligheden? Det spørgsmål sætter Yukio Mishima på 
spidsen i denne lille perle fra hans sene forfatterskab. I bogen møder vi et 

ungt officerspar, som bliver sat overfor deres livs sværeste beslutning, da et 
militært kupforsøg bryder ud i Tokyos gader. Valget mellem at følge 

kærlighedens eller pligtens kald forvandles dog hurtigt til et spørgsmål om liv 
eller død, da de indser, at de kun igennem selvmordet kan opnå den 
forløsning, de søger.  

 
”Fædrelandskærlighed” er det første af Mishimas værker, som er oversat til 

dansk direkte fra japansk.  
 
Tilmelding 

Vi modtager tilmeldinger til generalforsamlingen på e-mail til kontakt@dansk-
japanskselskab.dk 
 
Vel mødt! 
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