Generalforsamling 2017
Dato: tirsdag d. 28. marts kl. 18.30-19.00
Sted: Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 3., 2100 København N
Dagsorden
1. Valg af dirigent (og referent)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt
Ad 1 Valg af dirigent (og referent)
Dirigent: Dennis Lisbjerg
Referent: Pernille V. Boutrup
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt og rettidigt varslet

Ad 2 Godkendelse af dagorden
Dagordenen blev godkendt uden indvendinger

Ad 3 Formandens beretning
Næstformanden berettede at der siden sidste generalforsamling var blevet afholdt 9
fyraftensmøder i sæsonen 2016/17. 8 af dem i Universitetsparken 4 og en enkelt på Den
Blå Planet og at de har været arrangeret af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Der har ikke været nogen temadag i 2016. Vi havde satset på en Arktisk temadag, men
det var for svært at få foredragsholdere ind fra Grønland.
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Til at gøre opmærksom på vores aktiviteter har vi en hjemmeside og Facebook side og
derudover er vores e-mail liste er også vigtig for udsendelse af foreningens information.
I år har nogle bestyrelsesmedlemmer ydet assistance til produktionsselskabet STV i
forhold til DR’s nyeste udgave af Kyst til kyst programmet.
Besked fra den nuværende formand Kurt Jensen, der takker for godt samarbejde og håb
for at arbejdet i foreningen fortsætter mange år frem. Tak for 15 gode år!
Næstformanden foreslår at tildele Kurt Jensen det første æresmedlemsskab i foreningen
og det vedtages.
Medlemstallet i 2016/17 udgjorde 9 firmaer og 47 personlige medlemsskaber, heraf også
nogle studerende.
Facebook: 522 følger vores Facebook side og 528 synes godt om siden.
Vi er måske ikke så gode til at få firmaer og folk til at betale - Dennis Lisbjerg nævner at
der er 130 medlemmer på LinkedIn gruppen, som er fri for alle at skrive på.
Eleonora foreslår at indføre MobilePay, men det er lidt besværligt da vi er
erhvervskunder. Dennis nævner at en anden forening har en mobiltelefon, da det bare
skal kobles ind til et Simkort, så det kan måske lade sig gøre. Christians erfaring er at det
er ret besværligt at oprette. Paypal har været brugt i en anden forening og har haft store
omkostninger i gebyrer.

Ad 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Årsregnskabet for Dansk Selskab for Marinbiologi resulterede i et underskud på 10.830
kr. Det skyldes den manglende temadag, da det er der vi plejer at tjene vores penge.
Vores formue kan heldigvis godt holde til et års underskud.
Revisoren har godkendt regnskabet

Ad 5 Fremlæggelse og vedtagelse af budget
Der budgetteres med indtægter fra kontingent og temadag, og udgifter til gaver,
bestyrelsesmøder, annoncer osv.
Budgettet med en balance på +4.700 kr vedtages.
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Ad 6 Fastsættelse af kontingent
Vi fastholder kontingentet på 750 kr. for firmaer og 150 kr. for almindelige medlemmer.

Ad 7 Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen indkomne forslag for bestyrelse og medlemmer

Ad 8 Valg af bestyrelse
Den bestående bestyrelse består af 12 medlemmer, hvoraf 10 ønsker genvalg og to
ønsker at træde ud af bestyrelsen (Kurt Jensen og Maria Steinhausen).
Èn ny kandidat stillede op til valg i bestyrelsen: Eleonora Bruno. Hun blev valgt ind i
bestyrelsen.
Bestyrelsen 2017 består dermed af følgende medlemmer:












Ulrik Berggren
Maj Højgaard Holst
Thomas Warnar
Jane W. Behrens
Signe Dons
Ole Henriksen
Christian Riisager-Pedersen
Peter Planner
Pernille Vængebjerg Boutrup
Jeff Rømer
Eleonora Bruno

Vi vil gerne have et studentermedlem til bestyrelsen, så det foreslås at vi finder et
studentermedlem til at stille op til bestyrelsen på næste års generalforsamling.
Et konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ad 9 Valg af revisor(er)
Mike Robson er villig til genvalg og blev genvalgt som revisor.
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Ad 10 Eventuelt
Der opfordres til at overbringer en tak til formanden fra medlemmerne for det store
arbejde han har udført i foreningen gennem de sidste 15 år.
Der blev spurgt til emnet for næste sæsons temadag: Vi planlægger et Havstrategimøde
og der er forslag om evt. at søge midler til at støtte arrangementet.
Spørgsmål om mødested fremadrettet. Pernille V. Boutrup fortæller at hun snart ikke har
adgang til Universitetsparken mere, men vil undersøge mulighederne for fortsat at kunne
få adgang. Derudover foreslås f.eks. Miljøstyrelsen på Haraldsgade, DTU Aqua i Lyngby.
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