
REFERAT GENERALFORSAMLING 2001 
 
Dagsorden:   
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Kassererens beretning  
4. Budgetter for næste foreningsår for forening og tidsskrift, herunder fastsættelse af 
kontingent  
5. Udvalgsberetninger og nedsættelse af udvalg.  
6. Orientering om Nordisk Sociologforening, ESA og ISA.  
7. Valg af repræsentant i Nordisk Sociologforening.  
8. Behandling af foreliggende forslag  
9. Valg af redaktion til Dansk Sociologi  
10. Valg af redaktionspanel til Dansk Sociologi  
11. Valg af bestyrelsen for Forlaget Sociologi  
12. Valg af formand  
13. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening  
14. Valg af revisorer  
15. Eventuelt    
 
Ad 1. Valg af dirigent Jeff Smidt blev valgt som dirigent. Morten Wiberg blev valgt som 
referent.   
 
Ad 2. Formandens beretning  
Carsten Strøby Jensen fremlagde formandens beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 162, februar 
2001.   
 
Beretning blev godkendt.   
 
Ad 3. Kassererens beretning  
Merete Lohmann fremlagde sin beretning for foreningens årsregnskab, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 
162, februar 2001.   
 
Foreningens interne revisorer, Elisabeth Hulcrantz og Ole Riis, indstillede til, at regnskabet blev 
godkendt uden kommentarer.   
 
Regnskabet blev godkendt.   
 
Ad 4. Budget for foreningsår 2000 og Tidsskriftet Dansk Sociologi, herunder fastsættelse af 
kontingent  
Merete Lohmann fremlagde revideret budget for Sociologforeningen for regnskabsåret 2001 med 
kommentarer. Budgettet blev omdelt på mødet.   
 
I det reviderede budget indgik et forslag fra bestyrelsen om en forhøjelse af 
medlemskontingentet:   
* Kandidater i arbejde: kr. 775  
* Studerende, arbejdsløse, folkepensionister: kr. 400    
 
Forslaget om en forhøjelse af kontingentet begrundes med, at den stigende medlemstilgang af 
studerende paradoksalt nok udgør en 'økonomisk byrde' for foreningen, fordi deres 
medlemsbidrag ikke kan dække udgifterne til obligatorisk abonnement af Dansk Sociologi og Acta 
Sociologica.   
 
Den efterfølgende drøftelse af forslaget omhandlede særligt følgende aspekter.   
 



For det første blev der stillet spørgsmålstegn ved, om en forhøjelse af kontingentet vil føre til 
en medlemsafgang. Bestyrelsen mente ikke, at det ville føre til en nævneværdig afgang, selv om 
man naturligvis ikke kan afgøre dette med sikkerhed.   
 
For det andet blev det diskuteret, hvorvidt pensionister fortsat betale den 'lave takst' - eller om 
de i stedet skal pålægges den almindelige takst.   
 
For det tredje blev det drøftet, om bestyrelsen skal ændre sin praksis overfor medlemmer i 
restance samt ændre og rationalisere indbetalingsformen.   
 
Foranlediget af disse drøftelser blev følgende forslag bragt til afstemning.   
* forslag om forhøjelse af medlemskontingent: kandidater i arbejde kr. 800 og studerende mv. kr. 
400  
* forslag om at folkepensionister betaler samme medlemskontingent som almindelige kandidater  
* forslag om at kontingent fremover betales i to rater, der opkræves halvårligt, herunder at 
bestyrelsen undersøger muligheden for indbetaling via PBS.    
 
Alle forslag blev vedtaget.   
 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for en rationalisering og effektivisering af sin 
rykkerprocedure overfor medlemmer i restancer, fx ved at indstille levering af Dansk Sociologi 
og Acta Sociologica til disse medlemmer.   
 
Budgettet blev godkendt med ovennævnte ændringer.   
 
Ad 5. Udvalgsberetninger og nedsættelse af udvalg. ...  
- Tidsskriftet Dansk Sociologi  
Allan Madsen fremlagde redaktionens beretning og reviderede regnskab for 2000, gengivet i 
Sociolog-Nyt nr. 162, februar 2001.   
 
Beretningen og regnskab blev godkendt.   
 
- Forlaget Sociologi  
Elsebeth Hoffmeister fremlagde redaktionens beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 162, februar 
2001.  
Klaus Rasborg gjorde opmærksom på, det ved en fejl fremgik af beretningen, at han selv var 
suppleant og ikke ordinært medlem af redaktionen, og at Yvonne Mørck var ordinært medlem og 
suppleant.   
 
Beretningen blev godkendt.   
 
- Nedsættelse af udvalg   
I fortsættelse af formandens beretning oplyste Carsten Strøby Jensen, at bestyrelsen gerne vil 
initiere flere medlemsaktiviteter. Konkret havde man overvejet en gentagelse af Dansk 
Sociologkongres i 2002, iværksættelse af tilbud om efteruddannelse for færdige kandidater - og 
også gerne andre aktiviteter. Bestyrelsen så sig imidlertid ikke i stand til at løfte disse opgaver 
alene, og den appellerede derfor til, at der nedsættes ad hoc udvalg til løsning af disse 
opgaver.   
 
Konkret forestillede bestyrelsen sig, at der nedsættes følgende udvalg: kongresudvalg til 
planlægning og forberedelse af Dansk Sociologkongres 2001 efteruddannelsesudvalg til 
planlægning og forberedelse efteruddannelse til færdige kandidater   
 
Der var tilslutning til nedsættelse af et kongresudvalg. Peter E. Petersen vil være ankermand i 
dette udvalg. Alle interesserede er velkomne.   
 



Der var ligeledes tilslutning til, at der gives tilbud om efteruddannelse til færdige kandidater. 
Der var dog ikke enighed om, under hvilke former, og i hvilke sammenhænge dette bedst kunne 
foregå. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med sagen."   
 
Endelig blev det foreslået at organisere (uformelle) emnegrupper - eventuelt i fortsættelse af de 
'sociologiske rum'. Hjemmesiden kan her være et oplagt forum for sådan organisering.   
 
Bestyrelsen vil arbejde videre med disse ideer.   
 
Ad 6. Orientering om Nordisk Sociologforening, ESA og ISA  
- Nordisk Sociolog Forbund  
Lars Skov Henriksen fremlagde sin beretning. Beretningen blev omdelt på mødet; den kan læses 
andetsteds i dette nummer af Sociolog-Nyt.   
 
- European Sociological Association (ESA)  
Jeff Smidt henviste til Margaretha Bertilssons skriftlige beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 158, 
februar 2000. Margaretha Bertilsson var ikke selv tilstede på generalforsamlingen.   
 
- International Sociological Association (ISA)  
Lars Bo Kaspersen orienterede kort om arbejdet i ISA.   
 
Beretningerne blev godkendt.   
 
Ad 7. Valg af repræsentant i Nordisk Sociologforening  
Carsten Strøby Jensen var på valg som repræsentant for Dansk Sociologforening i Nordisk 
Sociolog Forbund.   
 
Carsten Strøby Jensen ønskede at genopstille. Han blev genvalgt uden modkandidater.   
 
Ad 8. Behandling af foreliggende forslag  
Der forelå ingen forslag   
 
Ad 9. Valg af redaktion til Dansk Sociologi  
Allan Madsen oplyste, at Jens Chr. Tonboe ønsker at udtræde af redaktionen. Han oplyste 
samtidig, at Michael Hviid Jacobsen opstiller til valg.   
 
De øvrige medlemmer af den nuværende redaktion ønsker at genopstille.   
 
De opstillede kandidater blev alle valgt. Redaktionen består således af: Thomas P. Boje, Susanne 
Klausen, Allan Maden, Inge Kryger Pedersen og Michael Hviid Jacobsen.   
 
Ad 10. Valg af redaktionspanel til Dansk Sociologi  
Allan Madsen oplyste, at redaktionen ikke har inddraget panelet i det forgange år. Det skyldes, 
at redaktionen ikke har defineret, hvorledes det kan udnytte redaktionspanelets faglige 
kompetencer mest optimalt.   
 
Til næste ordinære generalforsamling vil redaktionen fremlægge et konkret forslag til en bedre 
udnyttelse af redaktionspanelets rolle og funktion samt en mere konstruktiv inddragelse af 
panelet fremover.   
 
Ad 11. Valg af bestyrelsen for Forlaget Sociologi  
Klaus Rasborg oplyste, at de nuværende medlemmer ønskede genvalg.   
 
Alle medlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen består således af: Finn Hansson, Elsebeth Hofmeister, 
Klaus Rasborg, Yvonne Mørck, Niels Warring og Therese Heltberg (studenterrepræsentant).   
 
Ad 12. Valg af formand  



Carsten Strøby Jensen ønskede ikke at genopstille.   
 
Gritt Bykilde blev foreslået og valgt som formand.   
 
Ad 13. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening  
Carsten Strøby Jensen, Anni Greve, Merete Lohmann, Jeff Smidt, Lars Bo Kaspersen, Michael 
Hviid Jacobsen, Lars Bo Kaspersen, Henriette E. Pedersen og Peter A. Petersen var på valg.   
 
Af ovennævnte ønskede Merete Lohmann og Jeff Smidt genopstille, mens de øvrige træder ud af 
bestyrelsen.   
 
Desuden ønskede følgende medlemmer at stille op til bestyrelsen:  
Jørgen Anker, Socialforskningsinstituttet  
Anders Holm, Sociologisk Institut, København  
Anja Jørgensen, AUC  
Morten Rømer Jespersen, studenterrepræsentant, København  
Trine Nordgaard, studenterrepræsentant, RUC  
Steffen Herman, Kulturministeriet  
Søren Christiansen, AUC  
Morten Felding, København  
Elisabeth Hulcrantz, Amtsrådsforeningen   
 
Alle de opstillede medlemmer blev valgt til bestyrelsen.   
 
Den nye bestyrelse består af: Gritt Bykilde (formand), Merete Lohmann, Jeff Smidt, Jørgen 
Anker, Anders Holm, Anja Jørgensen og Morten Wiberg. Studenterrepræsentanter: Morten Rømer 
Jespersen (KU) og Trine Nordgaard (RUC)   
 
Suppleanter: Stefan Hermann, Søren Christiansen, Morten Felding og Elisabeth Hulcrantz   
 
Ad 14. Valg af revisorer Ole Riis og Kirsten Meyer blev valgt.   
 
Ad 15. Eventuelt Der var intet til eventuelt.  
   
Jeff Smidt  
Dirigent  
 
Gritt Bykilde  
Formand for Dansk Sociologforening  


