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Referat, Generalforsamling 2012 

13. marts kl. 19, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, København Ø 

 

   
1. Valg af dirigent 

Peter Blanner enstemmigt valgt. 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
3. Formandens beretning 

Formandens beretning blev godkendt. På foranledning oplyste kassereren at der pt. er 40 
privatmedlemmer, 17 firmamedlemmer og et mindre antal studentermedlemmer.  

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Regnskabet udviste et mindre overskud, var godkendt af Revisor uden bemærkninger og blev 
enstemmigt godkendt. 

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 
Budgettet for 2012 ligger tæt på regnskabet for 2011. Det blev godkendt uden bemærkninger. 

6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet for 2013 fastsattes uændret til 150 kr. for privatpersoner, 750 kr. for 
firmamedlemsskab og 0 kr. for studerende.  

7. Valg af bestyrelse 
Følgende medlemmer blev valgt til Bestyrelsen: Kurt Jensen, Ulrik Chr. Berggreen, Maj Høigård 
Holst, Thomas Kirk Sørensen, Jane W. Behrens, Thomas Warnar, Signe Sveegaard, Maria 
Steenhausen, Ole Geertz-Hansen, Charlotte Boesen, Signe Geertsen og Christian Riisager-
Pedersen.  
(Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Kurt Jensen som formand, Ulrik Berggreen som 
næstformand og Maj Høigaard Holst som kasserer.) 

8. Valg af revisor(er) 
Finn Bjerre blev enstemmig genvalgt. 

9. Eventuelt 
Formandens beretning fremkaldte en livlig diskussion, hvorvidt Foreningen via Bestyrelsen skulle 
udtrykke synspunkter i den offentlige debat vedrørende marinbiologiske spørgsmål. Der var dog 
intet flertal for en ændring af politikken på dette område, så Foreningen har fortsat ikke nogle 
bestemte synspunkter, men tilbyder en platform for foredragsholdere med forskellige 
synspunkter. Bredden i synspunkter for eksempel vedr. tilstandene i det marine miljø bliver 
tilgodeset bl.a. gennem foreningens temadage.  
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