Dansk Teknologihistorisk Selskab
Generalforsamling 30. september 2016 på Aarhus Universitet

Formanden bød velkommen, takkede for fremmødet og beklagede aflysningen af
årsmødet 2016 pga. for ringe tilslutning.

1. Valg af dirigent
Per Klüver blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.

2. Aflæggelse af beretning ved formand Michael Wagner
Formanden aflagde beretning.
Se: http://teknologihistorie.dk/om-selskabet/beretninger/
Efter aflæggelsen af beretningen udspandt der sig en diskussion om fremtidige
aktiviteter for selskabet. Herunder blev det på Kenn Tarbensens initiativ drøftet,
om det ville være en idé at samarbejde med Rigsarkivet om at gøre digitaliserede
kilder fra industriudstillingerne søgbare ved, at de indtastes af frivillige. Louise
Skyggebjerg har undersøgt sagen og mener, at det godt kan lade sig gøre, men
kun kan anbefales, hvis vi mener, at der er tilstrækkelig interesse for det. Det
kræver nemlig en del frivilligt arbejde.
Det blev også drøftet, om det ville være en idé at uddele en årlig teknologihistorisk
pris. Sagen tages op på et bestyrelsesmøde til nærmere drøftelse.
Formanden foreslog, at vi fik mere aktivitet på hjemmesiden og f.eks. publicerede
beretninger fra museumsbesøg og lignende, annonceringer af interessante
arrangementer og publikationer. Opfordringen er hermed givet videre.

3. Forelæggelse af regnskab og budget
Henrik Knudsen fremlagde regnskabet for 2015. Der havde været ret få udgifter til
årsmøde og bestyrelsesmøder, således at regnskabet udviste et overskud på
3.860,94 kr. Der var ingen kommentarer.

Budgettet for 2016 blev fremlagt. Der er budgetteret med 31 medlemmer og
forholdsvis små udgifter til det aflyste årsmøde, hvilket giver et lille underskud på
480 kr.
Herefter udspandt der sig en diskussion om rekruttering, bl.a. om hvorfor så få
htx-lærere deltager på årsmøderne.

4. Behandling af indkomne forslag
Jørgen Burchardt havde stillet forslag om, at selskabet skal tage initiativ til en
sikring af, at der arbejdes systematisk på indsamling af arkivalier fra
virksomheder. De tilstedeværende arkivarer fra Rigsarkivet forsikrede om, at der
stadig foregår indsamling af arkivalier fra virksomheder i Rigsarkivets regi, bl.a.
var der lige indkommet omfattende arkiver fra ØK’s bestyrelse. Der var enighed
om, at da Jørgen ikke kunne være til stede, kunne forslaget ikke drøftes i dybden
og en nærmere drøftelse blev derfor udskudt til et kommende møde.

5. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde de eksisterende satser.

6. Valg af bestyrelse
Michael Wagner, Louise Skyggebjerg og Laila Zwisler blev genvalgt. Derudover
består bestyrelsen af Henrik Knudsen, Kristine Lynning Harfeld og Jan Pedersen,
der ikke var på valg.

7. Valg af suppleanter
Kenn Tarbensen blev genvalgt som suppleant. Da Kristoffer Jensen ikke ønskede at
fortsætte som suppleant, blev Per Klüver i stedet valgt som den anden suppleant.
På den måde er museerne også fortsat repræsenterede i bestyrelsen.

8. Valg af to revisorer
Hans Buhl og Hanne Thomsen blev genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Thøger Opstrup blev genvalgt.

10.

Eventuelt

Der udspandt sig en generel diskussion af, hvordan Selskabet kunne opnå et
højere aktivitetsniveau. Aflysningen af årsmødet var en bet, men på den anden
side var sidste årsmøde en succes. Man bør dog overveje, om det er bedre med
arrangementer af kun 1 dags varighed. Også mindre arrangementer, hvor man
f.eks. kunne arrangere virksomhedsbesøg, var en mulighed. Der blev luftet mange
ideer, som bestyrelsen kan tage op.
Referent: Kristine Lynning Harfeld

