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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne (Ingen). 
4. Aflæggelse af rapport fra eventuelle underudvalg (Ingen) 
5. Regnskabsaflæggelse. 
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 

a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat er; ordinære medlemmer kr. 300,-, 
studerende kr. 150,- og firma medlemmer kr. 3000,-. Ved studerende forstås kun 
personer, som er SU- berettigede. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jeanette Erbo, Steffen Thiel, Trevor Owens og 
Jan P. Christensen, de to sidstnævnte kan ikke genvælges 

8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 

 
Ad 1) Jan P. Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt men ikke 
beslutningsdygtigt da 2/3 af medlemmerne ikke var fremmødt. 
Ad 2) Medlemstallet er noget lavere end det har været tidligere (285 pr. 1/1-2015). Medlemstallet på 285 
fordeler sig på 249 ordinære medlemmer, 3 firmamedlemmer, 13 studerende, 20 personer over 70 år eller 
pensioneret. Mødeaktiviteten har været på 7 møder i år heraf et årsmøde der var god deltagelse ved (ca. 60 
stk). Selskabet støtter stadigvæk møder med ind til 5.000,- kr. derfor opfordrede bestyrelsen fortsat til at 
arrangere møder i forbindelse med f.eks. gæster og opponenter der kommer til landet. 
Det noget lave medlems antal blev diskuteret, og bestyrelsen blev opfordret til at opfordre alle medlemmer til 
at nævne det for deres studerende, da antallet her er specielt lavt. Det blev også diskuteret at bestyrelsen skal 
ud og hverve nogle flere foreningens medlemmer. 
Det faste beløb på 5000,- tí tilskud til et møde blev diskuteret. Der var forslag om at man kunne bruge mere 
end én portion til samme møde, hvis man f.eks. arrangerede et helt symposium eller halvdags møde. I den 
forbindelse blev det også nævnt at hvis det skulle være tilfældet kunne bestyrelsen blive nødsaget til at 
afsætte en max ramme for hvor meget der kunne uddeles i løbet af året. 
Det blev foreslået at bestyrelsen skulle arrangere mere end årsmødet hvert år, men der var også medlemmer 
der mente at det var svært at tiltrække folk til mere end et møde, da konkurrencen fra udenlandske møder var 
stor. I den forbindelse blev det også foreslået at man skulle arrangere møder med andre selskaber, som 
tidligere. Det vil bestyrelsen kigge på når den har konstitueret sig. 
Beretningen blev godkendt. 
Ad 3) Der var ingen indkommende forslag. 
Ad 4) Der er for tiden ingen underudvalg i selskabet. 
Ad 5) Regnskabet blev fremlagt og viste et overskud på 15.336,89 kr. Selskabets økonomi er fortsat sund, 
om end med en lidt lavere kassebeholdning end tidligere år. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
Ad 6) Som foreslået blev det godkendt at beholde de nuværende kontingentsatser. 
Ad 7) Steffen Thiel og Jeanette Erbo blev genvalgt til bestyrelsen mens Charlotte Menné og Søren Hansen 
blev valgt ind til erstatning for Trevor Owens og Jan P. Christensen, der ikke kunne genvælges. 
Forsamlingen takkede Trevor Owens for hans virke som formand i de 6 år han har siddet og Jan Pravsgaard 
Christensen for hans indsats til selskabet over mange år som sekretær, ikke mindst den ny hjemmeside. 
Ad 8) Rune Hartmann og Hans Jürgen Hoffmann blev valgt som revisorer. 
Ad 9) Der var intet til eventuelt 
Bestyrelsen vil konstituerede sig efterfølgende 
 
Der var fremmødt 15 medlemmer til generalforsamlingen. 
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