ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PRO DĚJINY NĚMCŮ V ČECHÁCH
2006
Valná hromada se sešla dne 20. dubna 2006 v prostorách restaurace Tivoli se Velkém Březně.
Členové byli přítomni dle prezenční listiny uložené mezi písemnostmi Společnosti, podle
prohlášení mandátové komise (ve složení M. Melanová,…) byla valná hromada usnášení
schopná.
K. Kaiserová přednesla zprávu o činnosti za uplynulé období.
V. Houfek přednesl pokladní zprávu za rok 2005.
M. Cvrková přednesla zorávu revizní komise.
Byl představen návrh plánu činnosti na období 2006 – 2007.
Následná diskuse se týkala:
1) Možných témat dalších konferencí:
- Média a komunikace v německém jazyce na území Čech.
- Jára Cimrman. V mezinárodním kontextu a v Čechách.
- Německá historiografie v Čechách do roku 1945.
- Julius Lippert. (s optimální dobou konání v roce 2009, sté výročí od úmrtí)
Výběr pro rok 2007 provede výbor Společnosti tak, aby bylo reálné konferenci zorganizovat.
2) Dr. Kaiser informoval o tom, že Archív města Ústí nad Labem převzal písemnosti místních
sdělovacích prostředků a také například menšinovou deutsche Volkszeitung
3) Diskuse o členství Dr. Malinského upozornila na nutnost dodržovat stanovy, které určují
každému zájemci o členství přidat k přihlášce nejenom pracovní životopis, ale také seznam
odborných publikačních aktivit, protože Společnost je nestranickým a nepolitickým
seskupením odborníků. Nemůže být akceptována členská přihláška, dokud není doložena tak,
jak žádají stanovy.
4) Adrian von Arburg upozornil na projekt, který vyhledává pamětníky z řad českých Němců,
kteří byli na konci 40. let 20. století „rozptýleni“ v českém vnitrozemí.
5) Členstvo bylo vyzváno ke zlepšení platební morálky členských příspěvků.
Návrhová komise ve složení M. Macková,… přednesla návrh na usnesení (zvláštní příloha),
který byl přijat bez připomínek.
Velké Březno, 20. dubna 2006 Kristina Kaiserová
zapsala. Marie Macková

Usnesení valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, schválené valnou
hromadou ze dne 20. dubna 2006.

Valná hromada schvaluje:
- zprávu o činnosti Společnosti za rok 2005
- pokladní zprávu Společnosti za rok 2005
- návrh plánu Společnosti na rok 2006 a část roku 2007
Valná hromada bere na vědomí:
- zprávu revizní komise
Členská schůze ukládá výboru Společnosti:
- maximálně naplnit plán práce Společnosti na rok 2006 a část roku 2007
- konkretizovat téma konference na rok 2007 tak, aby mohla být realizována

