
Ordinær generalforsamling i Dansk Sociologforening, trisdag d. 4.6.1985 kl. 19,30 i DJØFs 
mødelokaler, København. 
 
17 medlemmer var mødt, heriblandt hele bestyrelsen minus Jørgen Christensen. 
 
1. Valg af dirigent. 
Peter Meerwald Jensen blev valg til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
Formandens beretning var offentliggjort i Sociolog-Nyt nr. 94. Under dette dagsordenspunkt 
diskuteredes endvidere foreningens kollektive abonnement på Acta Sociologica på baggrund af den 
i samme nummer af Sociolog-Nyt udsendte redegørelse fra det nordiske sociologforbund. 
 
Nils Mortensen supplerede den trykte beretning. Om årsmødet: Antallet af tilmeldte har været 
faldende siden 1983. I 1985 havde mindre end 30 meldt sig til , hvorfor bestyrelsen havde aflyst 
mødet af hensyn til foreningens økonomi. Om medlemsmøderne: Fremmødes havde i 3 tilfælde 
været meget ringe. Endvidere havde 2 møder måttet udsættes. 
 
Thomas Boje supplerede den fra det nordiske sociologforbund udsendte redegørelse om Acta. Det 
danske krav om ændringer i den redaktionelle linie var blevet fremført ved forbundets 1983-
generalforsamling. Forbundets nuværende formand er indstillet på at der må ske radikale ændringer 
i redaktionens arbejde, således at dens kontakt med de nordiske sociologiske miljøer bliver bredere 
og mere intensiv. 
 
Herefter udspandt sig en debat om bestyrelsens indsatss. Flere medlemmer kritiserede bestyrelsen 
for en passiv forvaltning af ISA-medlemsskabet, og enkelte medlemmer anklagede mere generelt 
bestyrelsen for at køre foreningen i sænk gennem sløset administration af mødeindkaldelser og 
Sociolog-Nyt. Dirigenten forsvarede bestyrelsen under henvisning til (bl.a.) at tidligere formænd 
havde haft mulighed for at anvende personale og fasciliteter på deres arbejdspladser til varetagelse 
af administrative opgaver. 
 
3. Kassererens beretning 
Mette Bratlan beklagede at kassererens beretning p.g.a. arbejdspres ikke var blevet offentliggjort i 
Sociolog-Nyt. Regnskaberne for foreningen 1984-1985 og for årsmødet 1984 ses omstående. 
Regnskaberne er kun godkendt af den ene af de to revisorer (Lise Drewes Nielsen), idet Lisbeth B. 
Knudsen ikke har haft lejlighed til at gennemgå det. Kassereren bemærkede til regnskabet: 
Indtægter og udgifter har balanceret så nogenlunde i det forgangne foreningsår. Der er stadig ca. 10 
restanter for 1983-1984 og ca. 50 restanter for 1984-1984. Inddrivelsen bliver stadig vanskeligere. 
Portoudgiften blev mindre end budgetteret p.g.a. overgang til udsendelse af Sociolog-Ny t gennem 
avispostkontoret. Årsmødet 1984 kostede foreningen ca. 5000 kr. 
 
Debat af kasserens beretning: Spørgsmålet om fast sekretær drøftedes uden endelig afklaring. 
Ligeldes var spørgsmålet om DJØFs forpligtelse til at levere foreningen administrativ bistand oppe 
at vende; specielt om DJØF skulle have påtaget sig en sådan forpligtelse i forbindelse med 
tilslutningsforhandlingerne. Thomas Boje ville undersøge dette spørgsmål nærmere. Lisbeth B. 
Knudsen foreslog, at der i fremtiden udsendes et foreløbigt, ikke-revideret regnskab sammen med 
formandens beretning. 



 
4. Udvalgsberetninger. 
Intet under dette punkt, i og med at Acta-udvalgets arbejde var blevet drøftet under formandens 
beretning. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen har i generalforsamlingsindkaldelsen foreslået en stigning til 360,- kr for medlemmer i 
arbejde og 180,- kr. for arbejdsløse og studerende medlemmer. 
 
Der udspandt sig en livlig debat om spørgsmålene: Vil den foreslåede kontingentforhøjelse medføre 
medlemsflugt? Er det muligt at få fondsmidler til driften af foreningen? At få fondsstøtte til 
afholdelse af enkeltarrangementer? At få fondsstøtte til udgivelsen af et dansk sociologisk 
tidsskrift?. Bestyrelsens svar på de to spørgsmål var: Nej, på det tredje: Ja, hvis det drejer sig om 
møder med internationalt kendte forskere, og på det fjerde: Ja. De foreslåede kontingentforhøjelser 
vedtoges uden afstemning. 
 
6. Behandling af foreliggende forslag. 
Mette Bratlan resummerede sine forslag om ændringer i foreningens aktiviteter, oprindeligt fremsat 
i Sociolog-Nyt nr. 93: 
 
1) Bestyrelsen skal ophøre med at arrangere medlemsmøder og i stedet 2) stimulere organiseringen 
af arbejdsplads- og/eller emnebaserede studiekredse, som også kunne gøres ansvarlige for 
tilrettelelægning af årsmødeprogrammet. 3) Sociolog-Nyt bør udvikles i retning af et egentligt 
sociologisk tidsskrift, som skal a) formidle kontakt mellem forskellige sociologiske 
forskningsmiljøer, og b) sprede viden om og problematisere sociologisk udredningsarbejde. 
 
Nils Mortensen understregede betydningen af, at Sociolog-Nyt blev bedre indholds- og 
formidlingsmæssigt. Foreslog at bestyrelsen i stedet for aften og årsmøder arrangerer 2-3 
heldagsmøder á la moderskabsseminaret om året. Et af disse møder kunne afsluttes med en fest til 
erstatning for årsmødets fest. 
 
Der fulgte en debat af behovet for studiekredse – som bedømtes som stort blandt specielt 
medlemmer med ikke-sociologisk arbejde – og af den rette måde at få sådanne studiekredse op at 
stå (bestyrelses- vs. Græsrodsinitiativ). Debatten gik over i en debat om medlemmernes ønsker 
til/behov for foreningen.  Dirigenten opsummerede denne debat med at bestyrelsen må arbejde 
videre med spørgsmålet. Fire konkrete forslag blev fremsat til bestyrelsens videre overvejelse: 1) At 
bestyrelsen sørger for at få udarbejdet en klassifikation af medlemmerne efter faglige interesser, 
således at kommunikationen mellem medlemmer med sammenfaldende interesser blev lettet, 2) At 
bestyrelsen foretog en runde arbejdspladsbesøg m.h.p. at undersøge medlemmernes ønsker til 
foreningen, 3) At foreningen skal virke for at aktivere medlemmerne til at reflektere over hvad det 
indebærer at være sociolog i deres specifikke arbejdsmæssige sammenhæng, og 4) At foreningen 
skal søge impulser ved at invitere udenlandske sociologer på besøg i Danmark. 
 
7. Valg af formand. 
Nils Mortensen blev ganvalgt med akklamation. 
 
8. Valg af bestyrelsen. 



Til erstatning for de afgående bestyrelsesmedlemmer Mette Bratlan, Jørgen Christensen, Peter 
Meerwald Jensen og Ebba Mow valges efter den gamle bestyrelses indstilling og uden afstemning 
John Gilliam, Margit Lotz og Jacob Hilden Winsløw. Thomas Boje, Anette Borchorst og Per H. 
Christensen fortsætter som bestyrelsesmedlemmer i foreningsåret 1985-1986. 
 
9. Valg af revisorer. 
Lise Drewes Nielsen og Lisbeth B. Knudsen var foreslåede af bestyrelsen og genvalgtes uden 
afstemning. 
 
10 Eventuelt. 
Intet til dette punkt. 
 
[Underskrevet af:] 
Niels Mortensen, formand 
Peter Meerwald Jensen, dirigent 
 


