
 

 

Referat af Generalforsamlingen 2014 

Afholdt 20. september 2014 i Løvskal Forsamlingshus 

 

Dagsorden i henhold til indkaldelsen: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Forelæggelse af regnskab og budget 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse (Michael Wagner, Louise Karlskov Skyggebjerg og Laila Zwisler 

er på valg og genopstiller) 

7. Valg af suppleanter (Kristoffer Jensen og Kenn Tarbensen genopstiller) 

8. Valg af to revisorer (Hans Buhl og Hanne Thomsen genopstiller) 

9. Valg af revisorsuppleant (Thøger Opstrup genopstiller) 

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 

Formand Michael Wagner aflagde beretning. Han påpegede bl.a., at der er få 

betalende medlemmer, cirka 30, og at der bør tages initiativer. Foreningen har 

desværre også oplevet tekniske problemer med hjemmesiden, og hjemmesiden er 

derfor lagt over i et nyt software. Formanden takkede Anders Vind Ebbesen for solid 

hjælp i den forbindelse. – Desuden nævntes selskabets mulige deltagelse i 

arrangementet Historiske Dage 2015. – Formanden redegjorde desuden for årsmødet 

2013 på DTU, hvor deltagerne hørte om den historiske samling, teknologidiskurs, 

teknikumingeniører, supercomputere og metriske standarders historie. - Kasserer 



Henrik Knudsen takkedes bl.a. for at holde godt styr på foreningens økonomi. – 

Formanden beretning blev vedtaget. (se hele beretningen under Beretninger). 

3. Økonomi og medlemstal 

Kassereren Henrik Knudsen fandt det bekymrende, at selskabet kun har 26 betalende 

medlemmer, måske vil ca. 30 betale i 2014. 

Økonomisk er der dog en pæn balance. Foreningen har en formue på ca. kr. 30.000 

og bør have et overskud på kr. 15.000 til 20.000 som buffer. 

Deltagerne i årsmødet diskuterede i plenum, hvordan man takler situationen med 

manglende betaling af kontingent. Bør foreningen lægge mere pres på medlemmerne 

for at få dem til at betale eller skal vi indføre en tidsmæssig ramme på betalingen? 

Medlemmer fremførte bl.a., at foreningen har for få medlemmer og bør få fat i en 

bredere og gerne yngre gruppe. HTX-undervisere nævntes som en oplagt 

interessentgruppe, og generalforsamlingen besluttede at oprette et hurtigt arbejdende 

udvalg, som skal søge at skabe kontakt til HTX og historielærere. Thøger Opstrup, Per 

Vingaard Klüver og Laila Zwisler indtrådte i udvalget. 

Deltagerne diskuterede tillige, om vi bør adskille nyhedsbrevet og en betalingsrykker, 

som så kun sendes til dem, der ikke har betalt. Formanden konkluderede, at vi bør 

følge op på restancer. 

Regnskabet godkendes herefter af generalforsamlingen.  

4. Indkomne forslag 

Ingen. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Generalforsamlingen diskuterede kontingent, hvorunder medlemmerne 

argumenterede for og imod en nedsættelse af kontingentet. – Generalforsamlingen 

vedtog at indføre et særligt lavt kontingent for studerende (50 kr. om året). 

6. Valg af bestyrelse (Michael Wagner, Louise Karlskov Skyggebjerg og Laila Zwisler 

er på valg og genopstiller) 

 

Michael Wagner, Louise Karlskov Skyggebjerg og Laila Zwisler blev genvalgt med 

akklamation. 

 

7. Valg af suppleanter (Kristoffer Jensen og Kenn Tarbensen genopstiller) 

Kristoffer Jensen og Kenn Tarbensen blev genvalgt med akklamation. 

 

 



8. Valg af to revisorer (Hans Buhl og Hanne Thomsen genopstiller) 

Hanne Thomsen og Hans Buhl blev genvalgt med akklamation. 

9. Valg af revisorsuppleant (Thøger Opstrup genopstiller) 

Thøger Opstrup blev genvalgt som revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Intet. 

--- 

Formanden takkede for deltagelsen. 

 

--- 

 

Bestyrelsesmøde 20. september 2014 

Forud for den efterfølgende middag på Niels Ebbesens Spisehus i Randers afholdt 

bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituerende bestyrelsesmøde. 

Michael F. Wagner genvalgtes som formand. 

Henrik Knudsen genvalgtes som kasserer. 

Laila Zwisler genvalgtes som sekretær. 

 

 

 

 

 

 


