
Generalforsamling den 22 Marts 2018 

General forsamling i DSFMB 22 Marts 2018 
 

Udvælgelse af dirigent og referent: Mike og Sandra 
 
Dagsorden er godkendt efter vedtægterne.  
Opdatering at invitation til fyraftensmøder bliver sendt ud til medlemmer – der 
har været lidt problemet.  
 
Formandens beretning. 

 Et godt år, 7 møder siden sidste general forsamling. Emner fra hav miljø 
til bakterier og speciale cup har været på dagsordenen dette år.  

 Godt fremmøde dette år, især studerende. – De fremtidige marinbiologer. 
 Temadag i efteråret om Danmarks Havstrategi med 90 deltagere – meget 

fint arrangement på Rambøll med Pernille som fremragende værtinde.   
 7 firma medlemsskaber  (ret mig hvis flere)– reminder til medlemmer 

som skal betale kontingent – ellers kan vi ikke klare os. 
 Vi er med på de sociale medier 346 likes.. går fremad. Del og like vores 

opslag, selvom man ikke selv kommer til fyraftensmøderne.  
 Instagram nyt initiativ med de nye studenter repræsentanter til at fange 

det unge publikum.  
 Havtema dag. Akvakultur og havbrug, som skal være den nye hav tema 

dag – forvaltning. Medlemmer må komme med input og idéer hvad dette 
kan indeholde.  

 Vi arbejder på næste års program. Kommer snart mere information ud. 
 
Kassér:  
Maj fremlægger budget for året der gik – se nedenstående budget.  
- 8963 DKK Rambøll mad til temadag 
Total 22.448 DKK i indtægter. 
103.923 DKK vores formue – har vi stående på vores konto 
Mike revisor godkender regnskabet.   
Peter: Er de investeret? Nej, 0 kr i renter.  
Vi skal have en temadag for at komme i plus – for ellers går vi i underskud.  
 
Budget for det kommende år 
Kører som budget næste år. 
Lille stigning på budget bruges på hjemmesiden. 
Budgettet er godkendt. Maj sender budget og referat til næste bestyrelses møde.  
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Regnskab Dansk Selskab for marinbiologi 
 
 
Valg af bestyrelse  
Caroline og Sandra stiller op som repræsentanter – blev stemt ind. 
13 medlemmer i bestyrelsen 
Maj trækker sig i bestyrelsen  
 
Vælge af revisor: Maj forslået som revisor – accepteret.  
Mike stod ikke til genvalg.  
 
Kontingent: 
150 DKK medlemmer 
750 DKK for firmaer  
Gratis for studerende 
Første besøg er gratis  
 
Der er ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer ( Punkt 7 ). 
 
Evt.  
Vi har mistet Kurt til stort tab for foreningen, da han virkelig pustede liv i 
foreningen mens han var formand. En kæmpe tak til Kurt.  
 
Christian: Speciale cup, Skal det være internationalt eller kun på dansk?  

- Det skal annonceres, hvis det bliver på tale at det bliver på engelsk.  
- Vi skal bare sørge for at publikum kan være med.  
- Medlem forslår at den individuelle kan bestemme om det skal være dansk 

og engelsk.  
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- I speciale cuppen er alle universiteter repræsenteret.  
 
Caroline: 
Bachelor cup for de yngre studerende – Ny idé.  
Strand rydning – samarbejde med andre foreninger (Os om havet)  og få et større 
netværk og bedre natur.  
 
 


