
REFERAT GENERALFORSAMLING 1997 
 
1. Åbning.   
 
Mødet blev åbnet, og foreningens formand bød deltagerne velkommen.   
 
2. Konstituering.   
 
Peter Gundelach blev valgt til dirigent for mødet. Som referent valgtes Herman Schmid.   
 
Dagsordenen blev godkendt.   
 
3. Formandsberetning.   
 
Den skriftlige formandsberetning blev præsenteret og kommenteret af formanden. Beretningen 
fra Thomas Boje vedr. ESAs virksomhed, som ikke var sendt ud på forhånd, blev refereret. Den 
publiceres i næstkommende nummer af Sociolog-Nyt. Efter diskussion om mødeformer, 
efteruddannelse m.v. blev den samlede beretning godkendt.   
 
5. Kassererens beretning.   
 
Regnskab for foreningen, forlaget og tidskriftet, blev forelagt og kommenteret af henholdsvis 
Heine Andersen, Kurt Aagard Nielsen og Allan Madsen. Heine Andersen påpegede, at foreningen 
har behov for en vis indtægtsforstærkning fremover. Forlagets og tidskriftets økonomiske 
resultater er tilfredsstillende. Den samlede beretning blev godkendt.   
 
6. Budgetter og kontingent.   
 
Budget for det kommende år vedrørende forening, forlag og tidskrift blev forelagt og 
kommenteret. Foreningskontingentet blev foreslået uforandret. Henning Sørensen påpegede at 
foreningens forventede køb af tidskriftet ikke stemmer overens med tidskriftets forventede salg. 
Med tillæg af denne bemærkning blev det samlede budget for forening, forlag og tidskrift 
godkendt.   
 
7. Udvalgsberetninger.   
 
Foreningen har ikke haft nogle aktive udvalg, men det såkaldte "Studenterafsnittet af Dansk 
Sociologforeing", som i årets løb har skiftet navn til "Sociologisk Udsyn", rapporterede om 
vinterens møderække samt informerede om kommende møder.   
 
8. Forslag til vedtægtsændring.   
 
Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne, som var offentliggjort i Sociolog-Nyt nr 143 
(jan.97), blev præsenteret. Der blev diskussion om §21-22, hvor forholdet mellem foreningen og 
forlagets økonomi reguleres. Uklarheden gik på, hvordan redaktionens autonomi skulle sikres 
samtidigt med at foreningen og dens bestyrelse bærer ansvaret for den samlede økonomi.    
 
Bestyrelsens ændringsforslag blev godkendt , dog med bemærkningen om, at forholdet mellem 
forlagsøkonomi og samlet foreningsøkonomi bør overvejes af bestyrelsen, og behandles på næste 
generalforsamling i forbindelse med et forslag til vedtægter til forlaget .   
 
9. Valg af redaktion til tidskriftet Dansk Sociologi.   
 
Allan Madsen, Thomas Boje, Susanne Klausen, Bodil Stenvig, Jens Chr. Tonboe og Chr. Stenbak 
Larsen blev valgt for en toårig periode.   
 



Der blev ytret ønske om, at man fremover bestræber sig på at få studenter knyttet til 
redaktionens arbejde.   
 
10. Valg af redaktion/bestyrelse for forlaget Sociologi.   
 
Finn Hansson (formand), Tom Broch, Karin Mathiesen, Kurt Aagard Nielsen, Elsebeth Hofmeister 
og Therese Heltberg blev valgt for en 2-årig periode. Som suppleanter valgtes Charlotte Bloch og 
Jørgen Elm Larsen.   
 
12. Valg af formand.   
 
Herman Schmid blev genvalgt for det kommende år.   
 
13. Valg af den øvrige bestyrelse.   
 
Tom Broch, Ole Gregersen og Eva Smith Fibiger blev genvalgt og Jørgen Elm Larsen og Erik 
Laursen blev nyvalgt, alle for 2 år. Heine Andersen, Signe Ejersbo, Bella Markmann og Charlotte 
Klinge-Christensen er tidligere valgt. Dette indebærer at generalforsamlingen har godkendt at 
bestyrelsen er suppleret med et medlem (jvf º 14).  Margareta Jõrvinen ønskede ikke genvalg, og 
blev takket for deltagelse i bestyrelsens arbejde.   
 
14. Valg af revisorer.   
 
Ole Riis blev genvalgt og Elisabeth Hultcrantz nyvalgt som revisorer for foreningens regnskaber. 
Birthe Hove blev genvalgt som revisor for forlagets regnskab.   
 
15. Valg til Nordisk Sociologforbund.   
 
Peter Gundelach blev genvalgt for 2 år og Lars Skov Henriksen blev nyvalgt for 2 år. Som 
suppleant valgtes Kjeld Høgsbro.   
 
16. Valg til ESA   
 
Helge Hvid er i løbet af året trådt ind som ordinær repræsentant. Kjeld Høgsbro blev valgt til 
suppleant.   
 
17. Valg til ISA   
 
Lars Bo Kaspersen er i løbet af året trådt ind som ordinær repræsentant (indtil 1999). Det blev 
besluttet, at bestyrelsen udpeger en suppleant.   
 
18. Eventuelt.   
 
Det blev besluttet at et forslag til vedtægt for forlaget ikke kunne behandles, da det ikke var 
udsendt i forvejen, som foreningens vedtægter foreskriver. Forslaget behandles af bestyrelsen 
med henblik på beslutning på næste generalforsamling.   
 
Signe Ejersbo orienterede om bestyrelsens bestræbelser på at få udarbejdet et logo for Dansk 
Sociologforening. Tre præliminære forslag blev fremvist og diskuteret. Bestyrelsen går videre 
med sagen.   
 
19. Generalforsamlingen blev afsluttet.     
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