
 
 
 

Generalforsamling fredag den 15. september 2017, kl. 16.30-17.30 på 
DTU, Anker Engelundsvej, bygning 101, lokale S01 (stuen), Kgs. Lyngby 
 
 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 
 

John Juhler Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var udsendt den 

28. august 2017. 
 

2. Aflæggelse af beretning (ved formand Louise Skyggebjerg) 
 

Louise Skyggebjerg aflagde beretning og uddelte vin til den tidligere 
formand, afgående bestyrelsesmedlemmer og folk, der havde gjort en særlig 

indsats i bestyrelsen i årets løb. Se i øvrigt beretningen på hjemmesiden 

teknologihistorie.dk. 
 

3. Forelæggelse af regnskab og budget (ved kasserer Henrik Knudsen) 
 

I Henrik Knudsens fravær fremlagde Kenn Tarbensen regnskab og budget, 
der blev omdelt på mødet.  

 
Det fremlagte budget havde et lille overskud. Da kontingent fra nye 

medlemmer og betaling til årsmødet ikke var med i budgettet, vil 
overskuddet blive lidt større.  

 
Under fremlæggelsen kommenterede Jørgen Burchardt den gode økonomi og 

foreslog mere ambitiøse arrangementer f.eks. rettet mod ingeniører og HTX-
undervisere. Man kunne også ansøge fonde om flere midler. Louise 

Skyggebjerg svarede, at ambitionsniveauet også handler om de kræfter, der 

er til at løse opgaven. Bestyrelsen søger at udvide aktiviteterne gennem 
samarbejde med andre, og der er planer om et samarbejde med andre 

foreninger om et årsmøde om medicinhistorie.  
 



Jørgen Burchardt foreslog desuden, at man i stedet for budget 2017 

(indeværende år) på generalforsamlingen forholder sig til budgettet for 2018 
(efterfølgende år). Bestyrelsen tog ønsket til efterretning. 

 
Kenn Tarbensen foreslog, at medlemmer indsendte forslag til bestyrelsen og 

meldte sig som frivillige til initiativer. 
 

Budgettet blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
5. Fastsættelse af kontingent (ved kasserer Henrik Knudsen) 

 
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af det nuværende kontingent, hvilket 

forsamlingen tilsluttede sig, dvs. 50 kr. for studerene og 150 kr. for andre. 

 
6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består p.t. af:  
Henrik Knudsen, Rigsarkivet (på valg i 2017 – villig til genvalg) 

Kristine Lynning Harfeld, Aarhus Tech (på valg i 2017 – ønsker 
ikke genvalg) 

Jan Pedersen, Københavns Universitet (på valg i 2017 – ønsker 
ikke genvalg) 

Michael F. Wagner, Aalborg Universitet (på valg i 2018) 
Laila Zwisler, DTU (på valg i 2018) 

Louise Karlskov Skyggebjerg, DTU (på valg i 2018) 
 

Henrik Knudsen fra Rigsarkivet, Hans Jørn Thorøe fra Odense Tekniske 
Gymnasium og Casper Andersen fra Aarhus Universitet blev valgt til 

bestyrelsen. 

 
7. Valg af suppleanter 

Bestyrelsessuppleanter er p.t.: 
Per Vingaard Klüver, Gasmuseet (villig til genvalg) 

Kenn Tarbensen, Rigsarkivet (villig til genvalg) 
 

De to suppleanter blev genvalgt. 
 

8. Valg af to revisorer 
Selskabets revisorer er p.t.: 

Hans Buhl, Steno Museet 
Hanne Thomsen, Gasmuseet 

 



De to revisorer blev genvalgt. 

 
9. Valg af revisorsuppleant 

Selskabets revisorsuppleant er p.t.: 
Thøger Opstrup 

 
Revisorsuppleanten blev genvalgt. 

 
10. Eventuelt 

 
Referent: Laila Zwisler 


