Referat af Generalforsamlingen 2013
Afholdt 14. september 2013 på DTU, Lyngby

Dagsorden i henhold til indkaldelse:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
a) Udsendelse af medlemsliste en gang om året
b) Årsmøde på Bornholm
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består af:
Michael F. Wagner, Aalborg Universitet (på valg i 2014)
Henrik Knudsen, Erhvervsarkivet (på valg i 2013)
Laila Zwisler, DTU (på valg i 2014)
Louise Karlskov Skyggebjerg, Arbejdermuseet (på valg i 2014)
Kristine Hays Lynning, Aarhus Tech (på valg i 2013)
Kenn Tarbensen, Erhvervsarkivet (på valg i 2013)
Henrik Knudsen og Kristine Hays Lynning er villig til genvalg.
Kenn Tarbensen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indkalder derfor forslag til et nyt bestyrelsesmedlem.
7. Valg af suppleanter
Bestyrelsessuppleanter er:
Søren la Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk.
Kristoffer Jensen, Danmarks Industrimuseum.
Kristoffer Jensen er villig til genvalg.
Søren la Cour Jensen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indkalder derfor forslag til en ny suppleant.
8. Valg af to revisorer
Selskabets revisorer er:
Hans Buhl, Steno Museet.
Hanne Thomsen, Gasmuseet.
Begge er villige til genvalg.
9. Valg af revisorsuppleant

Selskabets revisorsuppleant er:
Thøger Opstrup.
Thøger Opstrup er villig til genvalg.
10. Eventuelt.
----1. Valg af dirigent
John Juhler Hansen valgtes med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning
Formanden Michael Wagner meddelte, at lektor Kurt Pedersen er død. Han var et trofast medlem af
selskabet sammen med sin hustru, og var et omdrejningspunkt i det økonomisk historiske miljø og vil
blive stærk savnet. – Der har været to bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling i 2012. Ved
mødet 1. marts blev især drøftet: 1) Selskabets udvikling, 2) Plan for konferencen ’Havet som
ressource’, og 3) Årsmødet på DTU. – Arrangementer: Årsmødet 2012 i Aarhus om teknologi og
fornøjelser havde et varieret program med ølbrygning, rejseberetninger, porno osv. – Konferencen
’Havet som ressource’ sammen med Fiskeripuljen, Håndværks- og Industripuljen, Fiskeri og
Søfartsmuseet og Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet med Center for Maritime
og Regionale Studier, Syddansk Universitet Esbjerg, som vært, havde et ambitiøst program, høj
standard og virksomhedsbesøg. Det var et givende samarbejde med ca. 35 deltagere. – Formanden
roste desuden vores kasserer Henrik Knudsen for at holde styr på selskabets økonomi, og Kenn
Tarbensen for et stort arbejde som webmaster for selskabets hjemmeside. - Selskabet har 63
medlemmer og det tal er stabilt. Der er kommet nye yngre med, og formanden ser gerne bidrag med
nye ideer. – Formanden meddelte desuden, at Kenn Tarbensen træder tilbage som
bestyrelsesmedlem, og Jan Pedersen, Københavns Universitet, opstiller til bestyrelsen. Søren la Cour
Jensen træder desuden tilbage som suppleant, men Kenn Tarbensen stiller op som suppleant. –
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for samarbejdet og – ikke mindst – medlemmerne for
støtte og fremmøde.
Margrethe Pedersen takkede for de venlige ord. Formandens beretning blev vedtaget. (Se hele
beretningen under Beretninger).
3. Forelæggelse af regnskab og budget.
Regnskabet for 2012 og det nye budget blev uddelt. Det godkendtes.
4. Behandling af indkomne forslag.
a) Hans Buhl foreslog, at selskabet udsender en medlemsliste. – Søren B. Andersen foreslog, at
listen angiver medlemmers navn og job e-mail, samt et par ord om specialer. Forslaget blev
vedtaget.
b) Bestyrelsen foreslog, at næste møde bliver på Bornholm. – Bente Jensen foreslog, at et sådan
møde fokuserer på det specielle ved Bornholm som råstoffer, keramisk industri, stenbrud m.m. samt

virksomhedsbesøg. Der er stor interesse fra kolleger på Bornholm. Selskabet kan søge fonde med
Bornholm om penge til transport. John Juhler Hansen foreslog samarbejde med Håndværk- og
Industripuljen. Kenn Tarbensen oplyste, at et seminar på Bornholm tidligere var blevet aflyst pga. for
få tilmeldte. Generalforsamlingen gav mandat til at fortsætte arbejdet. – Søren B. Andersen foreslog
dog, at man også arbejder med en plan B, og John Juhler Hansen bad bestyrelsen overveje et sted
med nemmere transport.
5. Kontingent
Generalforsamlingen fastsatte dette som uændret (150 kr.).
6. Valg af bestyrelse
Kenn Tarbensen havde meddelt sin udtræden med henvisning til vedtægterne og Henrik Knudsens
ansættelse ved Erhvervsarkivet.
Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Knudsen og Kristine Lynning Harfeld var villige til genvalg.
Jan Pedersen fra Saxo Instituttet stillede op til bestyrelsen.
Henrik Knudsen og Kristine Lynning Harfeld blev genvalgt og Jan Pedersen nyvalgt.
7. Valg af suppleanter
Søren la Cour ønskede ikke genvalg.
Kristoffer Jensen var villig til genvalg.
Kenn Tarbensen opstillede som suppleant.
Kristoffer Jensen blev genvalgt og Kenn Tarbensen nyvalgt.
8. Valg af revisorer
Hans Buhl og Hanne Thomsen var villige til genvalg.
Begge blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant
Thøger Opstrup var villig til genvalg
Thøger blev genvalgt
10. Eventuelt
Intet.

