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Ad 1. Valg af dirigent 
Herman Schmid bød som formand velkommen og åbnede generalforsamlingen. Han foreslog Kjeld 
Høgsbro som dirigent, hvilket tiltrådtes af generalforsamlingen. 
 
Kjeld Høgsbro konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad 2. Formandens beretning 
Formanden henviste til sin skriftlige beretning i Sociolog-nyt nr. 149, men uddybede følgende 
punkter. 
 
1) Medlemsmøder. Efter beretningens udarbejdelse er 27.1.1998 afholdt medlemsmøde om ”Mad 
som kultur – en sociologisk og politisk udfordring” med ca. 80 deltagere, hvoraf ca. 15 var fra 
sociologforeningen. Yderligere tre  møder er planlagt i foråret, hvoraf et møde den 12.5 med Lise 
Togeby om magtudredningsudvalgets arbejde nu ligger fast. 
 
2) Studenterforeningen Sociologisk Udsyn’s virksomhed blev omtalt af Lars Fynbo. Siden 
foreningen blev stiftet i efteråret 1996 var der afholdt en række møder, og i foråret 1998 var 
planlagt 5 møder, det første med Peter Abrahamson. Lars Fynbo så frem til et fremtidigt samarbejde 
med Sociologforeningen. 
 
3) Herman Schmid oplyste, a t der også på AUC var en lokal studenterforening under etablering. 
 
4) Kontakten med det russiske sociologforbund havde resulteret i et samarbejde med yderligere 
nogle forbund fra lande fra det tidligere Sovjetunionen. 
 
Med disse uddybende bemærkninger blev formandens beretning godkendt. 
 
Ad 3. Kassererens beretning 



Foreningens regnskab 
Kassereren henviste til regnskabet, som er offentliggjort i Sociolog-nyt nr. 149 og refererede 
revisorernes bemærkninger til regnskabet. Revisorerne havde bemærkninger til den manglende 
balance mellem studenterkontingentet og udgifterne pr. medlemskab samt udgifterne til årsmødet i 
1997, som var langt højere end budgetteret. Der var flere årsager til sidstnævnte forhold, især udgift 
til foredragsholder og forhøjede kantinepriser på Handelshøjskolen umiddelbart inden årsmødet. 
 
Tom Broch knyttede denne bemærkning til overskridelsen af de budgetterede udgifter til Sociolog-
nyt, at man havde udsendt 7 numre i 1997. Hvis man fortsat budgetterer ud fra 4 udsendte numre 
om året, må man acceptere overskridelser på budgettet de år, hvor det er nødvendigt at udsende 
mere end 4 numre. 
 
Mulighederne for en forøgelse af antal fuldtbetalende medlemmer blev diskuteret. Heine Andersen 
mente ikke, mulighederne var store, med mindre vi prøvede at rekruttere mere bredt. 
Medlemsprocenten er ca. 40, hvilket sammenlignet med andre sociologforeninger er en høj andel. 
 
Kassererens beretning blev vedtaget. 
 
Tidsskriftets regnskab 
Allan Madsen henviste til den skriftlige beretning og regnskab i Sociolog-nyt nr. 149, hvor der er 
redegjort for de særlige forhold, der har fået regnskabet til at fremtræde med et underskud på 
140.000 kr. Siden regnskabet for 1997 var offentliggjort, havde man modtaget SSF’s 
underskudsgaranti på 60.000 kr. hvilket dog ikke ændrer ved, at der stadig var et underskud i 1997. 
Revision af regnskabet foretages i øvrigt nu af et statsautoriseret revisionsfirma. 
 
Henning Sørensen undrede sig over, hvordan posten administration, sekretærhjælp m.v. i 
modsætning til størsteparten af de øvrigt udgiftsposter var blevet ca. 25. pct. Billigere, når der var 
tale om udvidet aktivitet. Allan Madsen forklarede dette med, at Sociologisk Institut havde 
overtaget administrationen af tidsskriftet. 
 
Beretning og regnskab godkendtes. 
 
Forlaget Sociologi 
Finn Hansson oplyste, at det reviderede regnskab først forelå kort tiden inden generalforsamlingen, 
hvilket var årsagen til, at det ikke var offentliggjort. Han kunne dog meddele, at 1997 var sluttet 
med et driftsunderskud på 48.000 kr. Ifølge revisorerne skulle dette underskud dog ses i lyset, at de 
to bøger, der udkom i slutningen af året, først ville give indtægter i 1998, mens udgifterne 
udgivelserne figurerede i 1997-regnskabet. Ved skiftet i forretningsforbindelse fra Frydenlund til 
Samfundslitteratur havde sidstnævnte indfriet forlagets gæld på 14.000 kr. til Frydenlund. Også på 
et andet område, fastsættelse af forlagets lagerværdi, var der tale om en gunstigere situation end det 
fremgik af tallene, idet lagerværdien af bøger var sat så lavt som 30.000 kr, selv om de to bøger 
indgik i denne opgørelse. 
 
Dirigenten påpegede, at når der ikke forelå et skriftligt regnskab til generalforsamlingen, kunne man 
ikke tage stilling til dette. Han foreslog derfor, at man overlod til den nye bestyrelse at godkende 
regnskabet. 
 
Dette forslag tiltrådtes. 



 
Ad 4. Budgetter for næste foreningsår for forening og tidsskrift, herunder fastsættelse af kontingent. 
Heine Andersen henviste til det offentliggjorte budget i Sociolog-nyt nr. 149 og trak de punkter 
frem, hvor der især var ændringer i forhold til regnskabet for 1997. Det drejede sig om forslaget til 
en årlig forhøjelse af begge kontingentsatser med 100 kr, der var begrundet i nødvendigheden af at 
hæve foreningens betaling til driften af Dansk Sociologi samt nødvendigheden af at bringe de 
seneste års negative regnskabsresultater til ophør. 
 
Blandt de studerende undrede man siger over den relativt større stigning i kontingent for 
studerende, arbejdsledige og pensionister, og de blev bakket op af Henning Sørensen, der gjorde 
opmærksom på, at en sitning på 100 kr med udgangspunkt i de nuværende satser på 600 kr og 250 
kr betød en relativ stigning på hhv. 16 pct. og 40 pct. Hvad var rationalet heri? Til den efterfølgende 
diskussion om forholdet mellem de to kontingentsatser bemærkede Heine Andersen, at der jo havde 
eksisteret forskellige ratio’er i tidens løb, så det lod sig næppe gøre at argumentere for en ratio, der 
var rigtigere end andre. 
 
Lars Bo Kaspersen fremhævede, at en studentersats på 350 kr reelt var ufatteligt billig. 
 
Herman Schmid nævnte planerne om internettilslutning, udformning af homepage mv., som ville 
medføre nogle udgifter der ikke figurerede i budgettet. 
 
På den baggrund mente Finn Hansson, at et budget der opererede med et overskud på ca. 1.000 var 
alt for stramt. Derfor ville han fremsætte et ændringsforslag til budgettet, der indebær en 
kontingentforhøjelse på 150 kr for den ordinære stats, således at de to satser blev hhv. 750 kr og 
350 kr. 
 
Ændringsforlaget blev sat til afstemning. For forslaget stemte 17, mens 10 stemte imod. 
Ændringsforlaget blev hermed vedtaget. Dernæst stemtes om kontingentforhøjelsen som sådan. Den 
blev vedtaget, da ingen stemte imod. Endelig blev det samlede budget for 1998 vedtaget. 
Sammenlignet med det offentliggjorte budgetforslag beregnedes kontingentindtægterne og dermed 
resultatet at blive 17.000 kr højere, således at indtægtsposten kontingenter nu er budgetteret til 
331.900 kr. og resultatet til 18.072 kr. 
 
Tidsskriftet 
Allan Madsen beklagede, at budgettet for 1998 først kunne uddeles på generalforsamlingen. 
Budgettet gav i øvrigt ikke anledning til kommentarer og blev godkendt. 
 
Ad 5. Udvalgsberetninger. 
Der vr ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
Ad 6. Behandling af foreliggende forslag 
a. Diskussion af Forlaget Sociologis status 
Finn Hansson konstaterede, at aftalen med Samfundslitteratur var trådt i kraft 1. januar 1998. Under 
forhandling var nu en mere vidtgående aftale om bl.a. det økonomiske og redaktionelle ansvar. 
 
Kjeld Høgsbro mente, at når Samfundslitteratur overtager det økonomiske ansvar for forlagets 
aktiviteter, kan de reelt også afgøre, om en bog skal udgives. Denne frygt blev i den følgende 
diskussion afvist af Allan Madsen, Finn Hansson og Heine Andersen, som kun kunne få øje på 



fordele ved aftalen: forlaget bærer ikke længere den økonomiske risiko, der er redaktionel frihed og 
der bliver tale om bedre markedsføring og salgsarbejde. 
 
b. Vedtægtsændringsforslag 
Dirigenten var af den opfattelse, at punktet ikke kunne sættes til afstemning, da der ikke foreligger 
et forhandlingsresultat. Hertil svarede Finn Hansson, at forslaget til vedtægtsændring netop var 
udformet med henblik på, at Dansk Sociologforening eventuelt kan underskrive en aftale med 
Samfundslitteratur. Allan Madsen og Lisbeth B. Knudsen støttede den opfattelse, at 
vedtægtsændringen kunne sættes til afstemning, hvilket herefter skete. Vedtægtsændringer 
vedtoges. 
 
Ad 7. Valg af redaktion og redaktionspanel til Dansk Sociologi 
Da redaktionsmedlemmerne på sidste års generalforsamling valgtes for en to-årig periode, var ingen 
på valg. Radaktionen fik bemyndigelse til at nedsætte et redaktionspanel. 
 
Ad 8. Valg af redaktion til Forlaget Sociologi 
Også her blev redaktionen sidste år valgt for en to-årig periode, således at ingen var på valg. 
 
Ad 9. Valg af formand 
Herman Schmid genvalgtes med akklamation 
 
Ad 10. Valg af bestyrelse 
Hverken Heine Andersen, Tom Broch, Signe Ejersbo, Eva Smith Fibiger eller Ole Gregersen 
ønskede genvalg. I stedet valgtes Lars Bo Kaspersen, Anne Bindtzer Sørensen [overstreget med 
kuglepen i referat], Merete Lohamm, Anni Greve og Bjarne Hjorth Andersen. Suppleant blev 
Morten Wiberg. 
 
For de studerende valgtes Anja Dahl og Lars Fynbo i stedet for Charlotte Klinge-Christensen og 
Bella Marckmann, der ikke ønskede genvalg. Som suppleanter valgtes Finn Sandø og Mario 
Taherian. 
 
Ad 11. Valg af revisorer 
Her var genvalg til Ole Riis og Elisabeth [overstreget med kuglepen i referat] 
 
Ad 12. Eventuelt 
Som mulig kandidat til formandsposten i ISA orienterede Göran Therborn om de væsentligste 
opgaver, som den fremtidige formand efter hans opfattelse står over for. 
 
Grit Bykilde foreslog, at næste årsmøde program frem for indbudte foredragsholdere burde 
koncentreres om erfaringsudveksling, networking mv. 
 
Endelig udtrykte Dorte Gannik ønske om en bedre forberedelse af næste års generalforsamling. 
 
4. marts 1998 
 
Bjarne Hjort Andersen 
 


