Generalforsamling d. 18.5.1976
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 formand
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisorer
Ad. 1.
Formanden åbnede mødet kl. 19.40 og gav ordet til den i forvejen udpegede dirigent, Jan Plovsing,
som åbnede mødes ved at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med det i lovene
foreskrevne varsel. Plovsing gav derefter ordet til Benny, som i påhør af bestyrelsen og de to
revisorer og Lone fik lejlighed til at kommentere sin beretning, der var bragt i Sociolog Nyt nr. 30.
Formanden var aldeles uberørt af den store skare mens han gjorde status. Han fremhævede, at
foreningen havde haft et højt aktivitetsniveau i det forløbne år og at foreningen havde placeret sig
fornuftigt i de strømninger som fandtes i faget.
Formandens beretning vedtoges enstemmigt og man gik over til at diskutere, hvor man kunne få en
øl bagefter. På dette tidspunkt dukkede desværre 3 menige medlemmer op, og man derefter over til
punkt 3 på dagsordenen.
Ad. 3.
Kassereren fastlagde et pænt mangfoldiggjort regnskab, der var revideret af den ene revisor.
Overskudet var på knap 3.000 og det blev oplyst at formuen var på 8.000. Regnskabet blev
godkendt.
Ad. 4.
Herefter tog man fat på udvalgsberetninger hvor formanden for uddannelsesudvalget lagde for:
Udvalgets forman aflagde en smuk beretning, hvor han ridsede op hvad man havde gjort i det
forløbne år og fremførte at det som egentlig stod tilbage var at ”sparke lidt til DJØF” få DJØF til at
føre en mere aktiv politik i uddannelses og universitetsanliggender. Man førte en længere debat om
hvorvidt man fortsat burde have et stående uddannelsesudvalg, eller om man skulle arbejde med ad
hoc grupper, debatten blev afsluttet uden at der blev nedsat et nyt udvalg.
Hans aflagde på efteruddannelsesudvalget beretning om kurset i statsteori som var arrangeret i
efteråret og om planerne om at udgive forelæsningsmanuskripterne i bogform. Ideen måtte opgives
pga. store omkostninger og fordi et af manuskripterne allerede var til salg for en yderst rimelig
penge. Margrethe og Forte fremlagde til sidst planerne om det kommende efterårs påtænke
efteruddannelsestilbud, kvlaitative metoder, og bestyrelsen fik generalforsamlingens tilslutning til at
arbejde videre med ideen.
Ad. 5.

Kassereren fremlagde det nye budget, hvor der var regnet med en udgiftsstigning på 6.000 fordi
Acta, porto og papir samt trykning af Sociolog Nyt ville stige. Der blev derfor foreslået at
kontingentet skulle være 160 for kandidater og 60 kr. for studerende og arbejdsløse. Efter nogen
diskussion blev forslaget vedtaget.
Ad. 6.
Hans orienterede om medlemsmøder under ny former, værtshusmøder. I stedet for altid at gå ned til
”Kai’s kælder” – som ved gud ikke er noget rart sted – efter møderne i Gothersgade 133 var tanken
den at begynde på et værtshus. At få et lokale for 20-30 mennesker og garantere
værtshusindehaveren at der blev konsummeret 20-30 gange biksemad, skipperlabskovs el. lig.
Møderne skulle starte ved 5-6tiden med et oplæg før den delikate ret blev serveret og efter
skafningen skulle der være bajere og diskussion. Forslaget blev velvilligt modtaget.
ad 7
Benny Dylander genvalgt til formand og klappede et minut for tidligt (det havde han lært af sin
datter ”som altid var en linie foran”).
ad 8
Hans Kristensen, Dorte Gannik, Margrethe Sørensen, Arne Wangel blev genvalgt. Peter Nielsen
blev både gen- og nyvalgt og endelig blev Kirsten Worm valgt til bestyrelsen.
ad 9 Jan Plovsing og Peter Gamdrup blev genvalgt som revisorer.
Endelig kom vi frem til eventuelt hvor Benny Takker den gamle bestyrelse og blandt andet
fremhævede Leif Sølling og Peter Nielsen som hver på sin særlige måde havde bidraget.
19. 5.
[Underskrevet:] Peter Nielsen, sekretær, Benny Dylander.

