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1. Valg af dirigent  

Gitte Schjøtler blev valgt.  

 

2. Valg af referent  

Kirsten Vinther blev valgt  

 

3. Stemmetællere  

Der var enighed om at stemmetællere ville blive valgt hvis det skønnedes nødvendigt. 

  

4. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

5. Godkendelse af forretningsordenen  

Godkendt  

 

6. Formandens beretning  

Formanden fremlagde beretningen, der er/ har været tilgængelig på hjemmesiden i en lille uge. 
Dette vil være praksis frem over.   

Beretningen blev godkendt.  

 

7. Regnskab og budget:  

Kassereren fremlagde regnskab.  

Der blev konstateret og korrigeret skrivefejl i budget-kolonnen. Dette blev taget til efterretning og 
der sendes bemærkning til DSR om at få rettet dette. 

Regnskabet blev godkendt med disse bemærkninger. 

Kassereren fremlagde budgettet. 

Spørgsmål fra deltagere: 

Er der udsigt til at rette op på underskuddet fra sidste år?: Ja, det er der. I år er vi 160 
konference-deltagere, hvor vi har budgetteret med 75. Så vi forventer et pænt overskud.  

Der fremsættes ønske om, at budgettet frem over præsenteres i kolonner, så årets budget 
sammenlignes med tidligere år, som opstillet i regnskabet. 

Hvilke tiltag gøres der i forhold til international samarbejde? Formanden redegør for forskellige 
overvejelser, og foreslår, at også andre end medlemmer end bestyrelsen kan deltage i 



internationale netværk. Pia Dreyer (formand for DASYS) rejser spørgsmålet: Hvordan kan de 
faglige selskaber, Dasys og forskningsrådet bedst samarbejde om dette? Og hvordan kan vi 
appellere til DSR om en samlet strategi for dette? 

Budgettet blev godkendt med disse bemærkninger. 

 

8. Fastsættelse af kontingent  

250,40kr. = 313 kr. inkl moms. Bestyrelsen har ingen intention om, at det skal ændres. Og der er 
ingen yderligere kommentarer.  

Kontingentet fastholdes.  

  

9. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag forud for generalforsamlingen 

Spørgsmål fra deltagere: 

Hvordan ser selskabets kommunikationsstrategi ud?: Har været medlem i rigtig mange år og får 
aldrig en mail fra selskabet. Skal altid selv aktivt opsøge informationer. Hvor meget skal vi forlade 
os på de sociale medier? Savner direkte dialog mellem bestyrelse og medlemmer, som f.eks. at 
modtage en mail.  

Svar: Vi kommunikerer med medlemmerne via Forstyrrelsen, aktuel spørgeskemaundersøgelse, 
hjemmesiden, sociale medier, lægger billeder ud fra landskonferencen mv. Det er endvidere 
nødvendigt at have opdaterede kontaktoplysninger og aktivt at vinge af på hjemmesiden, hvis man 
ønsker nyheder tilsendt. 

Anden deltager: Jeg er uddannet cand.cur og havde aldrig hørt om jeres selskab. Fra SLS er jeg 
vant til en langt mere begejstret strøm af aktiviteter, tilbud, debatspørgsmål mv. Kan man mere 
proaktivt invitere til faglige drøftelser? Hvordan kan selskabet synliggøres bedre? 

Anden deltager: Den her problemstilling deler vi med alle andre faglige selskaber. Hvis 
medlemmer har en forventning om, at få noget fra bestyrelsen, må dette også virke omvendt. 
Hvordan får vi aktive medlemmer? 

Bestyrelsen er lydhøre for disse og andre ønsker og kommentarer og tager dem til efterretning. 

 

10. Valg til bestyrelsen  

3 medlemmer er på valg i år: 

Anni Nørregaard 

Annesofie L. Jensen (formand)  

Kirsten K. Vinther 

 

Kirsten K. Vinther er ikke på genvalg.  

  



Ingen nye kandidater til bestyrelsen har meldt sig forud for generalforsamlingen. Under punktet 
melder kandidat fra Region Sjælland sig:  

Annette Hegelund   

Efter generalforsamlingen melder endnu en kandidat sig: 

Lotte Evron 

Begge indtræder i bestyrelsen som suppleanter, da kandidaturet ikke var varslet på forhånd.  

 

Dermed er bestyrelsen fuldtallig 

 

11. Valg af revisorer  

DSR er vores revisorer (Egentlig skulle vi have et navn fra DSR her!) 

 

12. Evt.  

Resultater fra bestyrelsens aktuelle medlemsundersøgelse præsenteres: 

Hvad er medlemmernes beskæftigelse, ønsker til aktiviteter, afholdelse af landskonferencer mv.? 
Resultaterne vil blive uddybet og formidlet i en artikel i næste nummer af Forstyrrelsen. 

 
 
 


