
VENSKABSFORENINGEN DANMARK OG
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA

Beslutningsreferat fra Venskabsforeningen Danmark og Den demokratiske folke
republik Korea's stiftende generalforsamling

den lo. oktober 1968 i Folkets Hus, Enghavevej.

1. Carsten Pedersen valgtes til dirigent,. Helle Andresen valgtes til refe
rent „

2 ,

3 -

Beretning fra Det forberedende Udvalg. Chr. Amby aflagde beretningen hvori 
bl.a. indgik en omtale af den politiske baggrund for foreningens stiftel
se, karakteren af foreningen samt en almindelig redegørelse for Det forbe
redende udvalgs arbejde - herunder drøftelserne med Den demokratiske fol
kerepubliks ambassade i Berlin, demonstrationen på Dag Hammerschiolds Alle 
samt det efterfølgende informationsmøde. Hans H, Nielsen supplerede beret
ningen med en redegørelse for Koreas Arbejder Partis politik.
Love for foreningen. Hans H. Nielsen forelagde Det forberende Udvalgs for
slag til love. Lovene blev eenstemmigt vedtaget med følgende ændringer:
Til § i: parantesen udgår.

"hvert år" ændres til: "en gang årligt i oktober eller novem
ber måned."
"ni" ændres til "7".
Udgår
(tidligere § 9): "og udgår for tiden ler. ..." udgår.

Til § k :

Til § 6: 
§ ?: 

Til § 8:
Kontingentet fastsattes til ler. 15 pr. halvår.

k t Valg af bestyrelse: Dé opstillede kandidater blev valgt med følgende stem
metal (ved skriftlig afstemning):

Chr. Amby ik 
Hans H, Nielsen 12 
Niels Finn Christiansen 12 
Carsten Pedersen 12 
Helle Andresen 11 
Karen Nordso lo 
Finn Kejling 7

Rich. Jørgensen (6) og John Garst (5) blev ikke valgt.
Valg af revisorer: Torsten Dinesen og J. Ingemann Larsen valgtes uden 
afstemning.

5. Fremtidigt arbejde. Chr. Amby redegjorde for Det forberedende Udvalgs 
planer: Udbygningen af kontakten med ambassaden i Berlin, fremskaffelse 
og distribuering af informationsmateriale, herunder også om Korea-kri- 
gen 195o-53.

6, Evt. Intet.
ref. Helle Andresen

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med
Chr. Amby 
Hans H. Nielsen 
Karen Nordso 
Helle Andresen

formand 
næstformand 
sekretær 
kasserer


