
Referat af GENERALFORSAMLING I DANSK SOCIOLOGFORENING 
d. 26. 2 1994 kl.17-19 i DJØF’s lokaler, Gothersgade 135. 

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referenter og godkendelse af dagsorden. 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Budgetter for næste foreningsår for forening og tidsskrift, herunder fastsættelse af 

kontingent. 
5. Udvalgsberetninger. 
6. Valg af redaktion til Dansk Sociologi. 
7. Valg af redaktionspanel til Dansk Sociologi. 
8. Valg af formand. 
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
10. Valg af revisorer. 
11. Evt. 

 
1. Helge Hvid blev valgt til dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Ellen Gydesen og Finn Hansson blev valgt som referenter. Dagsorden blev godkendt med 
den ændring, at punkterne 4 og 5 skulle behandles i omvendt rækkefølge. 

2. Formanden (Lars Hulgård) henviste til den skriftlige beretning, trykt i sidste nummer af 
Sociolog-kulturen, og tilføjede, at omlægningen af foreningens administrative arbejde havde 
krævet meget tid, men var nu afsluttet. Der havde været afholdt 3 velbesøgte 
medlemsmøder. Vedrørende det internationale arbejde henviste formanden i Thomas Bojes 
fravær til den skriftlige beretning. 
Det rejste spørgsmål om fagforeningstilknytning for sociologer var blevet undersøgt og 
formandens konklusion var, at der ikke var nogen baggrund for at gå videre med sagen. På 
længere sigt ville de fleste sociologer blive medlemmer af DJØF men alle beholder deres 
nuværende tilknytning. Ifølge oplysninger fra DJØF’s revisor er kontingentet 
fradragsberettiget, men det påhviler den enkelte at genne dokumentationen. 
Den nye bestyrelse ville få tid til at arbejde med flere medlemsaktiviteter, 
efteruddannelsesaktiviteter, måske åben uddannelse i samarbejde med det nye institut. 
Instituttet optager 50 studerende til august. 
Formandens beretning blev godtkendt 

3. Kassereren (Runé Tunning) henviste til, at regnskabet nu blev ført af Frydenlund og at dette 
havde givet kassereren mulighed for at rydde op i medlemskartoteket. Trods udrensning af 
ikke-betalere havde foreningen nu 407 medlemmer. Der ar forhandlet en reduktion i betaling 
for medlemmernes udgave af Dansk Sociologi på 25%. 
Regnskabet var godkendt af revisorerne. 
Kassererens beretning og regnskab blev godkendt. 

 
 
5. Udvalgsberetninger 
Interessegruppen arbejdsliv (Kurt Aagaard) vil lave nogle udadvendte aktiviteter i 94 om 
arbejdstid, interessegruppen socialpolitik (Peter Abrahamson) fungerer fortsat, interessegruppen 
organisation, personale, kompetance (Grete Korremann) arbejder tæt men kan optage enkelte 
nye. Interessegruppe transcenderende sociologer (Kurt Aagaard) forbereder et week-endseminar. 



Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde et oplæg om præmisserne for interessegrupperne 
funktioner og forhold til foreningen, herunder spørgsmålet om økonomisk støtte. Etik-
gruppen (Vibeke Klitgaard) har fremlagt en skriftlig beretning bilagt den engelske 
sociologforenings etiske kodes. Gruppen arbejder på at få udarbejdet en projektbeskrivelse 
til ansættelsen af en fuldtidsperson i en periode, således at der kan udarbejdes materiale til at 
søge ekstern finansiering af egt. projekt. 
Kurt Aagaard afgav beretning om Forlaget Sociologi, som fungerer aktivt med en rimelig 
økonomi, regnskabet viser et mindre overskud. Forlaget mangler af naturlige grunde input 
fra mange aktive studerende. Redaktionen har statet et projekt om at udgive en antologi om 
dansk sociologis historie. Der vil senere på foråret blive afholdt et medlemsmøde herom 
med oplæg fra den tyske vidensskabssociolog Rainer Lepsius og endnu et møde i efteråret. 
Forlagets redaktion (bestyrelse) er på valg i 1995 og redaktionen vil til den tid komme med 
forslag om en procedure for delvis udskiftning (forskudte valgperioder). Niels Mortensen 
afgav beretning om Dansk Sociologi, som nu har en tilfredsstillende økonomi, selvom et 
større antal privatabonnenter var ønskeligt. Artiklerne i tidsskriftet gennemarbejdedes ofte i 
flere omgange på baggrund af referee-udtalelser, hvad der kan give vanskelige vilkår med 
produktionsstyringen. Debatsektionen fungerer ikke tilfredsstillende og redaktionen har 
overvejelser om ændringer i layout. 
Fra flere sider blev der rejst kritik af tidsskriftets uklare målformulering, af layout, af 
mangel på temanumre, af den manglende aktivitet fra redaktionspanelet mm. Inge Bryderup 
påtog sig at udarbejde et oplæg om sociologisk formidling til et medlemsmøde i Dansk 
Sociologi, hvor den rejste kritik af Dansk Sociologi skulle tages op. 
 

4. Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag for forening og tidsskrift – byggende på 
uforandret kontingent (600 for uddannede med arbejde/340 kr. for stud. og arbejdsløse). 
Budgettet blev vedtaget. 

 
6. Valg af redaktion. 
Lisbeth Knudsen ønskede at gå ud. Bodil Stenvig fra Danmars Statistik blev valg som nyt 
medlem af redaktionen 
 
7. Valg til redaktionspanel for Dansk Sociologi 
Redaktionspanelet blev udvidet med Inge Bryderup, Lisbet Knudsen, Kathrine Hammerich. 
Spørgsmålet om redaktionspanelets fremtidige rolle og sammensætning tages op af 
tidsskriftsredaktionen og bestyrelsen. 
 
8. Kjeld Høgsbro stillede op som eneste kandidat til formandsvalget og blev valgt med 
akklamation. 
 
9. Der var valg af op til 4 bestyrelsespladser. 
Følgende blev opstillet og valgt: Lars Hulgård RUC, Hanne Krogstrup AUC, Mai Heide Ottesen 
SFi og Soc. Institut, lone Scocozza. 
 
10 Til revisorer for foreningen, forlaget og tidsskriftet blev valgt: Hanne Willert og Helge Hvid. 
 
12. Eventuelt. 
Kurt Aagaard efterlyste oplysninger om en ny sociologi-overbygningsuddannelse på RUC. 
Helge Hvid oplyste, sagen var gået i stå på centret. 



 
 
Referat: 
 
[Underskrevet af:] 
Ellen Gydesen og Finn Hansson. 
Helge Hvid/dirigent 

 


