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Referat af ordinær generalforsamling i
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Fredag, den 2. september 2005 kl. 17.00 på Hindsgavl Slot.

1. Valg af dirigent og referent
Bernard Jeune blev valgt til dirigent og Helle Trolle til referent.
2. Formanden beretning
Skriftlig beretning udsendt i sidste nummer af DESorientering.
Bestyrelsen bruger hvert år meget tid på at arrangere årsmødet på Hindsgavl Slot.
Selskabets hjemmeside trænger til fornyelse, den nye bestyrelse opfordres til at tage
fat på dette.
Bestyrelsen har arbejdet med etablering af en hvidbog, som er tænkt som et
opslagsværk på nettet. Den nye bestyrelse arbejder videre med dette.
Bernard Jeune foreslog, at man flyttede årsmødet til den sidste week-end i september
eller til 2. eller 3. week-end i september, da det kan være svært for mange at komme til
årsmødet, når det falder sammen med semesterstart.
Forslag til emner til næste årsmøde:
Europæiske studier
Genetisk epidemiologi
Ane Marie Thulstrup spurgte, om man skal tage frie foredrag op igen?
Tina Kold Jensen forslog poster sessioner.
3. Udvalgsberetninger
Intet til dette punkt.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:
§ 4 første punktum: Bestyrelsen består af fem medlemmer samt redaktøren af
DESorientering, ændres til: Bestyrelsen består 5 medlemmer samt redaktøren af
DESorientering, derudover vælges en suppleant. Motivering: Det er før sket, at
medlemmer får andre arbejdsmæssige udfordringer og derfor har haft vanskeligt ved
at tage del i bestyrelsesarbejdet, derfor foreslår bestyrelsen, at der vælges en
suppleant til bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget, men da der kun var 30 medlemmer til generalforsamlingen,
skal forslaget iht selskabets vedtægter genfremsættes på næste generalforsamling.

5. Regnskab
Michael Davidsen fremlagte regnskabet, som viste et overskud på kr. 13.735,23.
Årsmødet sidste år havde kostet selskabet kr. 28.716,18.
Selskabets formue d.d. er på kr. 252.073,69.
Torben Jørgensen synes beholdningen er for stor og efterlyste forslag til aktiviteter, hvor
selskabet kunne bruge af formuen. Den nye bestyrelse skal arbejde videre med dette.
Tina Kold Jensen spurgte, hvorfor årsmødet blev holdt på dansk og ikke engelsk.
Dorthe Kjær forslog, at man opretter en fond eller en pris.
Med den store beholdning selskabet er i besiddelse af, er der ingen grund til
kontingentforhøjelse.
Regnskabet blev godkendt.
6.Valg af bestyrelse
Formand: Ulrik Kesmodel blev valgt til formand.
Bestyrelsesmedlemmer: Allan Linnebjerg blev valgt for to år.
Kirsten Kyvik blev genvalgt for to år.
Tina Kold Jensen blev valgt for et år.
Redaktør: Mads Kamper Jørgensen blev valgt for to år.
Revisorer: Gerda Engholm blev valgt for to år.
7. Nedsættelse af udvalg
Intet til dette punkt.
8.Evt
Kirsten Kyvik takkede Ane Marie for hendes arbejde i bestyrelsen igennem seks år.
Ane Marie Thulstrup takkede Mogens Vestergaard, Henrik Bøggild og Troels Thomsen
for deres arbejde i bestyrelsen.

/Helle Trolle

