
 
 
 
Referat fra  
 

Generalforsamling fredag den 20. september 2019, kl. 16.30 på 
Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Nordre 
Ringgade 3, 8000 Aarhus C 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
John Juhler Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. Aflæggelse af beretning (ved formand Louise Skyggebjerg) 
 
Louise Skyggebjerg aflagde beretning om årets gang. Den skriftlige version kan læses på hjemmesiden 
teknologihistorie.dk. I diskussionen om beretningen blev der spurgt til, hvorvidt bestyrelsens udtalelse i 
anledning af Nationalmuseets lukning af Brede Værk havde haft nogen effekt, og der blev udtrykt ønske 
om fortsat at blande sig i den slags ’politiske’ spørgsmål. Umiddelbart fik vi ingen respons, men havde 
heller ikke forventet det. 
 
I forbindelse med beretningen blev der også spurgt til tidligere snakke om sammenlægning med HITEK 
m.m. Den form for planer arbejdes der ikke med aktuelt, da selskaberne er ret forskellige. Vi satser i 
stedet på samarbejde. 
 
3. Forelæggelse af regnskab og budget (ved kasserer Hans Jørn Thorøe) 
 
Regnskabet for 2018 udviste et underskud i omegnen af det budgetterede på 5.187,14 kr. Pengene var 
blevet brugt dels som en investering i årsmødet, dels til reklame (bogmærker) som planlagt. Med hensyn 
til 2019 er der budgetteret med et underskud på 4.800 kr., hvilket afspejler at bestyrelsen fortsat ønsker 
at investere i årsmødet. Selskabets formue er p.t. på 35.272,04 kr. 
 
4. Forslag til temaer for kommende årsmøder 
 
Der blev ikke foreslået konkrete ønsker til indhold, men det blev bl.a. ønsket, at årsmøderne fortsat 
fremadrettet skal have et element af besøg hos virksomheder, på museer e.l. 
 
Det blev også drøftet, om det kunne være en idé med miniforedrag, hvor medlemmerne selv stiller op 
med korte indlæg. 
 
Bestyrelsen meddelte i øvrigt, at vi altid gerne modtager forslag – bare mail til os. For næste år arbejder 
vi p.t. med et sundhedstema. 



 
5. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
6. 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. 
 
Der blev spurgt til antallet af studentermedlemmer. P.t. har vi ingen. 
 
7. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består p.t. af:  
Henrik Knudsen, Rigsarkivet (på valg i 2019 – villig til genvalg) 
Casper Andersen, Aarhus Universitet (på valg i 2019 – villig til genvalg) 
Hans Jørn Thorøe, Odense Tekniske Gymnasium (på valg i 2019 – villig til genvalg) 
Michael F. Wagner, Aalborg Universitet (på valg i 2020) 
Laila Zwisler, DTU (på valg i 2020) 
Louise Karlskov Skyggebjerg, DTU (på valg i 2020) 

 
Henrik Knudsen, Casper Andersen og Hans Jørn Thorøe blev genvalgt. Hvis man kunne tænke sig en post i 
bestyrelsen, er man altid velkommen til at tage fat i os og høre nærmere om arbejdet. 

 
8. 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. 
 
9. Valg af to revisorer 

Selskabets revisorer er p.t.: 
Hans Buhl, Steno Museet 
Hanne Thomsen, Gasmuseet 
 

De to revisorer blev genvalgt. 
 
10. Valg af revisorsuppleant 

Selskabets revisorsuppleant er p.t.: 
Thøger Opstrup 

 
Revisorsuppleanten blev genvalgt. 
 
11. Eventuelt 
 

 
Referent: Louise Karlskov Skyggebjerg 


