
 

 
 
 
 

Generalforsamling fredag den 18. september 2020, kl. 17.00 på Steno 
Museet, C. F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus C 
 
 
Referat 
 
1. Valg af dirigent 
John Juhler Hansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
2. Aflæggelse af beretning (ved formand Louise Skyggebjerg) 
Der blev bl.a. berettet om årsmødet i 2019 og et nyt antologitiltag. Se den skriftlige version af 
beretningen på www.teknologihistorie.dk. 
 
3. Forelæggelse af regnskab og budget (ved kasserer Hans Jørn Thorøe) 
Regnskabet for 2019 udviser et underskud på 3.158,63 kr., hvilket skyldes investeringen i årsmødet, der 
var gratis for medlemmer. Der er budgetteret med et underskud for 2020 på 4.700 kr. af samme årsag. 
 
Der blev spurgt ind til, hvorvidt gratis årsmøder vil være en fortsat strategi. Det vil bestyrelsen drøfte, 
men det er ikke umiddelbart forventningen, at vi fortsætter med gratis årsmøder. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent (ved kasserer Hans Jørn Thorøe) 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. og 50 kr. for studerende. Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består p.t. af:  
Michael F. Wagner, Aalborg Universitet (på valg i 2020 – villig til genvalg) 
Laila Zwisler, DTU (på valg i 2020 – villig til genvalg) 
Louise Karlskov Skyggebjerg, DTU (på valg i 2020 – villig til genvalg) 
Henrik Knudsen, Rigsarkivet (på valg i 2021) 
Casper Andersen, Aarhus Universitet (på valg i 2021) 
Hans Jørn Thorøe, Odense Tekniske Gymnasium (på valg i 2021) 

 
Michael Wagner, Laila Zwisler og Louise Skyggebjerg blev genvalgt. 

 
7. Valg af suppleanter 



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

 
Per Vingaard Klüver og Kenn Tarbensen blev genvalgt. 
 
8. Valg af to revisorer 

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

 
Hans Buhl og Hanne Thomsen blev genvalgt. 
 
9. Valg af revisorsuppleant 

Selskabets revisorsuppleant er p.t.: 
Thøger Opstrup 

 
Thøger Opstrup blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Forsamlingen mindedes seniorforsker Jørgen Fink, der var en af de ledende i selskabets etablering. Han 
døde 8. september. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt den relativt succesfulde strategi med at rekruttere nye medlemmer blandt 
htx-lærere skal udvides med andre målgrupper, fx museumsansatte. Det vil bestyrelsen tage op. 
 
Forespurgt redegjorde Louise Skyggebjerg og Henrik Knudsen yderligere for ideen om en antologi. 
 
 
 
 
 

Referent: Louise Karlskov Skyggebjerg 


