Dansk Teknologihistorisk Selskab
Generalforsamling 30/5 2015 kl. 9.30 på Danmarks Tekniske Museum

1) Valg af dirigent
John Juhler Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2) Aflæggelse af beretning ved formand Michael Wagner
Se: http://teknologihistorie.dk/om-selskabet/beretninger/.
Efter beretningen udspandt der sig en diskussion om antallet af deltagere
i årsmødet. Den drejede sig især om, hvorvidt antallet af deltagere var
tilfredsstillende eller ej, også set i lyset af at arrangementet var et fælles
arrangement med Håndværks- og Industripuljen. Der blev udtrykt
forskellige holdninger hertil.
Under diskussionen blev vigtigheden af at gøre sig klart, hvilken type
forening, man ønsker at være (en bred forening, et netværk eller andet),
påpeget, ligesom det blev foreslået at ændre formen til en
kursusaktivitet for i højere grad at kunne tiltrække HTX-lærere. Her kan
der evt. hentes inspiration hos LFF, der med held har prøvet en lignende
model. Af diskussionen fremgik det, at bestyrelsen er i gang med
diskussioner om andre aktiviteter ud over årsmødet, og at bestyrelsen
meget gerne vil have medlemmernes ideer hertil.
Det har på tidligere generalforsamlinger været et ønske at få udleveret
en medlemsliste. En sådan blev omdelt på mødet. Foreningen har p.t.
ifølge listen 42 medlemmer, men mindst et par stykker yderligere vil
opretholde deres medlemskab, men har endnu ikke fået betalt
kontingent.

3) Forelæggelse af regnskab og budget
Da kasserer Henrik Knudsen var fraværende, blev regnskab og budget
fremlagt af revisor Hans Buhl. Regnskabet viste underskud på knap
5.000 kr., der bl.a. skyldtes en sen bogføring af en regning fra årsmødet
2013 og ekstraordinære udgifter til hjemmesidens opgradering. Set i det
lys var dette underskud tilfredsstillende. Forsamlingen godkendte
regnskabet og vedtog budgettet. Kasserer Henrik Knudsen modtog ros
for sit gode arbejde.
4) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at man fastholdt det nuværende kontingent,
hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
6) Valg af bestyrelse
Henrik Knudsen, Kristine Lynning Harfeld og Jan Pedersen blev genvalgt.
Derudover består bestyrelsen af Michael Wagner, Laila Zwisler og Louise
Karlskov Skyggebjerg, der ikke var på valg.
7) Valg af suppleanter
Kristoffer Jensen og Kenn Tarbensen blev genvalgt.
8) Valg af to revisorer
Hans Buhl og Hanne Thomsen blev genvalgt
9) Valg af revisorsuppleant
Thøger Opstrup blev genvalgt.
10)
Eventuelt
John Juhler Hansen udtrykte ønske om at vide mere om, hvad der sker
på Erhvervsarkivet i øjeblikket mht. flytning mv.
Jørgen Burchardt påpegede vigtigheden af at arbejde for kendskab til
Erhvervsarkivets samlinger.
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