
Referat af generalforsamlingen i Danskforening d. 5.5.1984 
 
Referent: Per H. Christensen 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Udvalgsberetninger 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af forskellige forslag 
7. Valg af forkvinde/formand 
8. Valg af bestyrelse 
9. Valg af to revisorer 
10. Eventuelt 
 
ad. 1: Hans Kristensen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt. 
 
ad. 2: Formanden gennemgik hovedpunkterne I den udsendte beretning. Et medlem savnede 
orientering om, hvad der foregår i USA, ikke mindst om de møder, der afholdes i andre landes 
foreninger. Bestyrelsen vil fremover sørge for, at sådanne oplysninger ville blive bragt i Sociolog-
Nyt. Endvidere blev det nævnt, at Sociolog-Nyt en enkelt gang havde indeholdt en forældet 
mødeindkaldelse. Bestyrelsen lovede, at det ville blive bedre fremover. Beretning blev herefter 
godkendt. 
 
ad. 3: Kasseren gennemgik regnskabet og fremhævede herunder, at likviditeten var blevet forøget 
med 20.000 kr. i det forgangne år. Årsagen hertil var dels en omlægning af foreningsåret, dels 
inddrivelse af kontingentrestancer (efter ihærdig indsats fra kasseren). Revisorerne mente i deres 
beretning, at regnskabet var blevet forbedret og indstillede det til godkendelse. Regnskabet blev 
herefter godkendt. 
 
ad. 4: Acta Sociologica-udvalget uddelte på mødet en skriftlig beretning. På baggrund heraf blev det 
besluttet at følge den linie, udvalget arbejdede efter. 
 
ad. 5: Kasseren foreslog en kontingentforhøjelse på 10%, således at medlemmer i arbejde skal 
betale 330 kr. om året og studerende/arbejdsløse 165 kr. om året. Forhøjelsen blev vedtaget. 
 
ad. 6: Der var ingen forslag. 
 
ad. 7: Niels Mortensen blev valgt til formand med akklamation. 
 
ad. 8: Libseth B. Knudsen er Lise D. Nielsen ønskede ikke genvalg og trådte efter lang og tro 
tjeneste ud af bestyrelsen. Anette Borchhorst blev nyvalgt, mens Peter M. Jensen, Ebba Mow og Per 
H. Christensen blev genvalgt. 
 
ad. 9: Peter Nielsen og Kirsten Worm ønskede ikke genvalg. Lise D. Nielsen og Lisbeth B. 
Knudsen blev herefter valgt som nye revisorer. 



 
ad. 10: Den nye bestyrelse blev opfordret til at overveje en udligningsordning af rejseudgifterne for 
arbejdsløse og studerende fra provinsen med hensyn til deltagelse i årsmødet. Den nye bestyrelse 
blev ligeledes opfordret til at overveje ændringer i lovene, så realiteterne i bestyrelsen arbejde, dvs. 
den kollektive ledelse, også kommer til udtryk i lovene. 
 
Herefter var der lagt op til en generaldebat, der kom til at dreje sig om to ting, dels forløbet af selve 
årsmødet, dels arbejdet i det kommende foreningsår. 
   Der var stor tilfredshed med selve work-shop formen, dog mente man det ville bedre arbejdet i 
grupperne, hvis de var mindre. For at bedre diskussionerne i grupperne ville være en god ide, hvis 
der inden selve årsmødet blev udsendt oplæg om de forskellige emner. Der var flere der mente, at 
årsmødet i sin nuværende form var for kort, og man foreslog derfor, at årsmødet eventuelt skulle 
starte noget tidligere (dvs. starte programmet allerede torsdag eftermiddag). 
   Om det kommende års arbejde sagde Niels Mortensen, at bestyrelsen bl.a. havde overvejet en 
række møder om sociologien som fag, f.eks. om hvad er sociologisk kritik, hvor meget sociologi er 
der i det arbejde, sociologerne laver? Det skal dog understreges, at der endnu ikke er truffet 
beslutning om det kommende års arbejde. Fra salen blev bestyrelsen opfordret til at inddrage 
kræfter uden for bestyrelsen til planlægning af de enkelte møder og eventuelt holde møderne rundt 
omkring på de forskellige større arbejdspladser (institutter og institutioner). 
   Efter denne generaldebat sluttede årsmødet. 
 
[Underskrevet af:] 
Niels Mortensen, formand 
Per H. Christensen, dirigent 
 


