
 
 
 

Generalforsamling lørdag den 22. september 2018, kl. 9.00-9.30 på HF 
og VUC Fyn Nyborg, Vestergade 7 i Nyborg 
 
 
Referat: 
 
1. Valg af dirigent 
 
John Juhler Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, 
idet indkaldelsen var udsendt den 29. august 2018. 
 
2. Aflæggelse af beretning (ved formand Louise Skyggebjerg) 
 
Louise Skyggebjerg aflagde beretning om årets gang. Den skriftlige version kan læses på hjemmesiden 
teknologihistorie.dk. 
 
3. Forelæggelse af regnskab og budget (ved kasserer Hans Jørn Thorøe) 
 
Ikke mindst pga. få udgifter til årsmødet i 2017 udviste regnskabet for 2017 et overskud på 2.745,93 kr. 
Da det ikke er meningen, at selskabet skal øge formuen, har bestyrelsen i 2018 budgetteret med et 
underskud, idet der bruges penge på årsmødet, hvor deltagerbetalingen ikke dækker de faktiske udgifter, 
ligesom der er investeret i nye bogmærker som reklame for selskabet. I alt er der budgetteret med et 
underskud på 5.217 kr. Selskabets formue er p.t. 40.459,18 kr. 
 
Regnskab og budget blev godkendt uden nærmere kommentarer. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent (ved kasserer Hans Jørn Thorøe) 
 
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af det nuværende kontingent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig, dvs. 
50 kr. for studerende og 150 kr. for andre. 
 
6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består p.t. af:  
Michael F. Wagner, Aalborg Universitet (på valg i 2018 – villig til genvalg) 
Laila Zwisler, DTU (på valg i 2018 – villig til genvalg) 
Louise Karlskov Skyggebjerg, DTU (på valg i 2018 – villig til genvalg) 



Henrik Knudsen, Rigsarkivet (på valg i 2019) 
Casper Andersen, Aarhus Universitet (på valg i 2019) 
Hans Jørn Thorøe, Odense Tekniske Gymnasium (på valg i 2019) 

 
Michael F. Wagner, Laila Zwisler og Louise Karlskov Skyggebjerg blev genvalgt. 

 
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 
 
Hans Jørn Thorøe orienterede om Idehistorielærerforeningen og videreuddannelsen af lærerne i det nye 
HTX idéhistoriefag. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Der udspandt sig en kort diskussion om 
faget og den rolle, som DTS kan spille i forbindelse med det. 
 
Referent: Louise Karlskov Skyggebjerg 


