
 

 
 
 
Referat af Generalforsamlingen i Dansk Teknologihistorisk Selskab 2007 
 
Dansk Teknologihistorisk Selskabs årlige generalforsamling blev afholdt lørdag den 29. 
september 2007 på Stadsarkivet i Aalborg. Generalforsamlingen afholdes i tilslutning til 
Selskabets årsmøde på Aalborg Universitet med følgende dagsorden i henhold til 
vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Regnskab og budget for året 2006 
4. Godkendelse af Selskabets nye vedtægter 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisorer 
10. Valg af revisorsuppleanter 
11. Eventuelt 

 
Ad.1. Som dirigent valgtes Hans Buhl. 
 
Ad.2. Selskabets formand aflagde sin beretning. 
Frank Allan Rasmussen (FAR) indledte sin årsberetning med at rette en varm tak til 
bestyrelsen og til selskabets revisorer for deres store ulønnede indsats. 
 
FAR takkede også selskabets medlemmer for fortsat, gennem kontingentet, at bakke op 
om selskabet og dets aktiviteter. Han opfordrede også til, at medlemmerne fortsat spreder 
det ”gode budskab” om Dansk Teknologisk Selskab. Flere medlemmer er ensbetydende 
med en bedre økonomi, og dermed mulighed for, at bestyrelsen, kan tilbyde flere 
aktiviteter og et bedre produkt. 
 
FAR mente at tiden var inde til at tænke i fornyelse – eller rettere sagt foryngelse. 
Medlemmernes gennemsnitsalder er stigende, og bevæger sig mod et kritisk punkt. Det er 
et problem som de fleste bestyrelser kæmper med, og som vi kun kan løses ved at skabe 
større opmærksomhed. Formanden mente at det bedst kunne ske ved at iværksætte en 
hvervekampagne overfor studerende og andre unge med interesse for videnskab og 
teknologi. 
 
FAR meddelte, at der på sidste års generalforsamling var blevet præsenteret et udkast til 
nye vedtægter for Dansk Teknologihistorisk Selskab. Der blev fra medlemmernes side 
udtrykt generel tilfredshed med de af bestyrelsen foreslåede ændringer. Udgangspunktet 



var den af Selskabsstyrelsen anbefalede standardvedtægt, hvori der blev inkorporeret de 
forslag, der fremkom i debatten om vedtægtsfornyelsen på generalforsamlingen helt 
tilbage i Odense i 2005. 
 
Med det nye vedtægtsgrundlag er vi på sikker grund – rent juridisk. Nu gælder det om at 
komme videre med arbejdet for vores medlemmer og Selskabets formål: ”at fremme 
teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark”. 
Formanden mindede om, at vi med de nye vedtægter forpligter os til, at: arbejde for 
udveksling af viden mellem enkeltpersoner og institutioner indenfor vores emnekreds. Det 
er dog et spørgsmål om vi overhovedet kan honorere disse ambitiøse krav. FAR mente 
dog at vi som et landsdækkende selskab skal være ambitiøse og derfor har bestyrelsen i 
det sidste år forsøgt at nå et par skridt videre. 
 
Bestyrelsen har først og fremmest arbejdet med selskabets hjemmeside. Den er nu lagt ud 
på nettet i en testversion. Dette initiativ skal også ses som bestyrelsens svar på den kritik, 
der har været fremført tidligere vedrørende manglende kommunikation mellem bestyrelsen 
og selskabets medlemmer. Arbejdet med hjemmesiden er nu langt i mere faste rammer, 
og det er selskabets mål - i løbet af den kommende periode - at kunne tilbyde et moderne 
produkt, der løbende vil blive opdateret med informationer og nyheder til vores 
medlemmer. 
 
På sigt er det også hensigten at bruge dette virtuelle redskab til at styrke formidlingen 
overfor især skolernes undervisning i natur og teknik samt HTX. 
 
I tilknytning til Selskabets årsmøde i København, hvor BWMAN/DiselHouse var værter, 
blev generalforsamlingen afviklet. Det er mit indtryk, at årsmødet forløb tilfredsstillende. 
Forholdene hos MANB&W i deres hovedsæde var gode. Det er ligeledes bestyrelsens 
opfattelse, at det faglige program blev modtaget godt og udgjorde et fint mix mellem teori 
og præsentation af mere praksisorienterede projekter. 
 
Eftermiddagen blev brugt på et besøg på DieselHouse, hvor museumsinspektør, Niels Jul 
Nielsen fortalte om udstillingernes opbygning. Efter generalforsamlingen bød Selskabet på 
middag. 
 
Der er siden sidste Generalforsamling blevet afholdt tre bestyrelsesmøder. På det første, 
som afholdtes i på Erhvervsarkivet i Århus, konstituerede bestyrelsen sig med Frank Allan 
Rasmussen som formand, Hanne Lindegaard som kasserer, Kristian Hvidtfeldt Nielsen 
som sekretær. De øvrige medlemmer er: Søren B. Andersen, Michael Wagner og Kenn 
Tarbensen. 
 
Formuleringen af de nye vedtægter blev drøftet og formanden fik mandat til at 
sammenskrive teksten til fremlæggelse på det efterfølgende møde. 
 
Det næste møde blev afholdt i København med Frank Allan Rasmussen som vært. På 
dette møde var hovedtemaerne udarbejdelse af en ny hvervefolder, hjemmesiden, 
vedtægterne og en diskussion af indholdet i det kommende årsmøde. 
 



Endelig har der været afholdt et bestyrelsesmøde i Odense med Søren B. Andersen som 
vært. Her blev det endelige program for årsmødet vedtaget, og det blev besluttet at flytte 
arbejdet med hjemmesiden fra Frederiksværk til Århus. I forbindelse med mødet havde 
Søren arrangeret en rundvisning på Mediemuseet ved museumsinspektør, Flemming 
Steen Nielsen. 
 
Selskabet har et svagt vigende medlemstal. Vi er nu ved at nærme os et kritisk punkt. I 
henhold til den sidste opgørelse har vi nu 65 medlemmer. Den gode nyhed er imidlertid at 
Selskabets økonomi er stabil. Vi har ikke plads til at afholde de store udgifter, men der er 
plads til at køre selskabet videre på det nuværende niveau. Den største post har været 
udgiften til at få oprettet vores hjemmeside, løn, køb af domæne og program til 
vedligeholdelse. 
 
Derfor vil vi fra bestyrelsens side anbefale, at vi fastholdet det nuværende kontingent. Det 
er vores vurdering at en forhøjelse måske nok her og nu vil forøge kassebeholdningen, 
men at det på sigt vil formindske medlemsskaren. 
 
Afslutningsvis benyttede formanden lejligheden til at takke Aalborg Universitet og 
Stadsarkiv for værtskabet og Michael Wagner samt Søren B. Andersen for et veludført 
arrangement. FAR rettede også en varm tak til oplægsholderne, de aktive medlemmer, 
Museet Godthaab Hammerværk, Aalborg Historiske Museum og vores kyndige guider, 
Hans Sørensen og museumsinspektør Morten Pedersen. 
 
Ad.3 Regnskab og budget 
Bestyrelsesmedlem Hanne Lindegaard fremlagde regnskab og budget. Der var ingen 
kommentarer til regnskabet og heller ikke til det nye budget. Hans Buhl mente dog at det 
ville give et mere retvisende billede, hvis regnskabet for årsmøderne blev skilt ud. Det tog 
bestyrelsen til efterretning. 
 
Ad.4. Godkendelse af Selskabets nye vedtægter 
Dansk Teknologihistorisk Selskabs nye vedtægter blev fremlagt. Der blev udtrykt stor 
tilfredshed med bestyrelsens arbejde og med de nye formuleringer. Hans Buhl mente dog, 
at det ville være formålstjenligt, at kikke nærmere på vedtægternes § 2 samt at der i § 10 
bør stå 2/3 flertal i stedet for kvalificeret. Det førte til en del diskussion, men det blev 
vedtaget at bestyrelsen ser nærmere på Hans Buhls forslag og på den kommende GF 
fremlægger en vurdering. 
 
Ad.5. Indkomne forslag 
Formanden meddelte at der ikke var indkomne nogen forslag. 
 
Ad.6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen anbefalede en fastholdelse af det hidtidige kontingent på 125 kr. 
 
Ad.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Frank Allan Rasmussen, Hanne Lindegaard, Michael Wagner, Kristian Hvidtfeldt, Søren 
Brunsholt og Kenn Tarbensen blev alle genvalgt. 
 
 



Ad.8. Valg af suppleanter 
Der valgtes ingen suppleanter 
 
Ad.9. Valg af revisorer 
Hanne Thomsen og Hans Buhl blev valgt 
 
Ad. 10 Valg af revisorsuppleanter 
Per Klüver 
Ad.11. Eventuelt 
Der var ingen der ønskede ordet under eventuelt, men Kenn Tarbensen benyttede 
lejligheden til at præsenterer den første version af Selskabets hjemmeside. Det affødte en 
del kommentarer: Hans Buhl advarede mod for mange menupunkter og efterspurgte en 
medlemsliste eventuelt med et særligt login. Hanne Lindegaard ville gerne have indsat 
billeder af medlemmerne. Medlemmerne ville gerne have mere faglig information på siden.  
 
Et medlem spurgte efter hvornår man kunne finde selskabets nyhedsbrev på 
hjemmesiden. 
 
Et medlem efterspurgte en engelsk version og formanden kunne meddele at selskabet 
faktisk havde et engelsk navn: 
 
Danish Society for the History of Technology 
 
Mødet afsluttedes 


