
Generalforsamling i Dansk Sociologforening 21.6.1983 
 
Bestyrelsen (minus Niels Mortensen, Per H.) fremmødt + Jørgen Christensen, Peter Nielsen. 
 
PETER MEERWALD er referent. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Udvalgsberetninger 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af foreliggende forslag 
7. Valg af forkvinde/formand 
8. Valg af bestyrelse 
9. Valg af 2 revisorer 
10. Eventuelt 
 
ad. 1. Lisbeth Knudsen valgt som dirigent. 
 
ad. 2. Ingne kommentarer til den udsendte beretning 
 
ad. 3. Der er udarbejdet 2 versioner af regnskab. Dels et over faktiske indtægter/udgifter, dels et 
hvor de anslåede konti og (ubetalte) regninger indgår.  
- Større udgiftsposter: Årskursus 1983 (6.533,-) og medlemsfortegnelse (ca. 12.000). 
- Revisoren bemærkede, at regnskabet burde være afsluttet pr. 1.6 og det skulle have været post 
med ”udestående fodringer” og ”kontingentresistancer”. 
- Pga. uklarhed ang. forretningsgang kunne årsmøderegskabet ikke revideres. Burde have været 
indeholdt i foreningens regnskab. 
- Revisorernes beretning : Det foreliggende regnskab kan godkendes. Regnskabet vil være et punkt 
på en ekstraordinær generalforsamling. 
- LØN: Muligt at betvinge godkendelse af en godkendelse af årsmøderegnskab? 
- PN: Regnskab skal desuden indeholde posterne udestående fordringer og restancer. Godkendes på 
næste generalforsamling. 
- Ang. restancer før årsmøde: EM skriver sidste rykker og ved mgl. Betaling overgår sagen til 
kasseren. 
 
ad. 4. Der var ingen udvalgsberetninger 
 
ad. 5. Der er foreslået kontingentforhøjelse. Stuerende og arbejdsløse fra 125,- → 150,- 
Beskæftigede kandidater fra 250,- → 300,- 
(dette under forudsætning af at acta ikke stiger – hvis det bliver tilfældet skal kontingenforhøjelse 
tages op på ekstraordinær generalforsamling) 
Kontingentforhøjelse vedtaget. 
 
ad. 6. Ingen forslag var indkommet. 
 
ad. 7. Peter Meerwald Jensen valgt 



 
ad. 8. – Lise Drewes, Mette Brattaman, Ths. Boje og Mette Jensen 
- Bestyrelsen foreslog Jørgen Christensen nyvalgt samt genvalg af de øvrige. 
- Bestyrelsen blev valgt. 
- Bestyrelsen består af forkvinden/formanden og 6 medlemmer og kan suppleres med op til 2 
medlemmer med generalforsamlingens godkendelse. 
Suppleringen blev godkendt. 
 
ad. 9. Peter Nielsen og Kirsten Worm blev genvalgt som revisorer. 
 
ad. 10. Mette J: NS har tidsskrift møde. Repræsentanter for danske tidsskrifter kontaktes. 
 
Generalforsamlingen afsluttet 19:00 
 
[Underskrevet af:] 
Forkvinde: Lise Drewes Nielsen 
Dirigent: Lisbeth B. Knudsen 
 


