Referat af den ordinære generalforsamling 2009 i Dansk
Teknologihistorisk Selskab afholdt i Frederiksværk lørdag den
19. september 2009
Dagsorden ifølge vedtægterne og som udsendt i forbindelse med
indkaldelse til Årsmødet 2009.
1. Hans Buhl (HB) blev valgt som dirigent. Søren B. Andersen
(SBA) som referent.
2. Formanden Frank Allan Rasmussen (FAR) aflagde beretning (se
vedlagte skriftlige udgave på hjemmesiden
www.teknologihistorie.dk) beretningen blev enstemmigt
vedtaget.
3. På vegne Hanne Lindegaard (HL) fremlagde FAR regnskabet.
Kenn Tarbensen (KT) spurgte ind til posten webudgifter og fik
oplyst, at denne post dækkede de ekstraordinære omkostninger
til opstart af www.teknologihistorie.dk. 2009 regnskabet vil
udvise underskud i modsætning til regnskabet i 2008, der viste
et lille overskud. Underskuddet på 2009 regnskabet skyldes
investeringer i bogmærker og udgifterne til et to dages årsmøde,
modsat 2008, hvor årsmødet var et enkelt dags arrangement.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
4. KT havde fremsat flere forslag vedr. hjemmesiden. Efter en
generel diskussion om hjemmesiden i forhold til andre websites
(Industrialia og Teknik & Kultur) blev det vedtaget at fortsætte
www.teknologihistorie.dk i den nuværende retning. KTs forslag
om temaredaktører af undersider blev vedtaget, og SBA blev
valgt til redaktør for ”teknologihistorier” og ”litteraturtips”, og
FAR blev valgt som ”linkredaktør”. I den forbindelse vil Louise
Skyggebjerg undersøge mulighederne for at websitet får et ISSN

nummer og informerer KT om dette. KT uploader som hidtil. KTs
idé om en mailgruppe med ”nyhedsambassadører” blev
godkendt. KT ventilerede desuden mulighederne for at lave en
plads for annoncer på hjemmesiden for at skaffe indtægter, men
der var forskellige principielle og praktiske indvendinger mod
dette. Dette forslag faldt dermed.
5. Kontingentet blev fastlagt til 125 kroner.
6. SBA og Michael Wagner og KT var på valg. Alle blev enstemmigt
genvalgt. HL har oplyst, at hun ikke genopstiller i 2010, hvorfor
Selskabet skal se sig om efter en ny kasserer i det kommende
år.
7. HB og Hanne Thomsen blev enstemmigt genvalgt som revisorer.
8. I.a.b.
9. I.a.b.
HB lukkede herefter Generalforsamlingen og takkede for god ro
og orden.
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