Generalforsamling 2015
Dato: 26. marts 2015 kl. 19:00 – 20:00
Sted: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København N.
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Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse og vedtagelse af budget
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Referat
Ad 1 Valg af dirigent
Mødet blev startet op med valg af dirigent – Poul Petersen
Ad 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.
Ad 3 Formandens beretning
Formanden berettede om et godt og positivt år med afholdelse af 7 fyraftensmøder og en temadag. De følgende emner
blev taget op i 2014:

Fyraftensmøder:








Giftige alger og fiskedød i Danmark: Udbredelse, giftstoffer og baggrunden for fiskedød
Forvaltning af fiskeressourcen - det umuliges kunst?
Virker aktionsplanerne og kan 100 års målinger af miljøtilstanden i Østersøen give svaret?
Åleekspeditionen 2014
Små fisk på spisebordet – et balanceret fiskeri
Grønlandshvalen - størst og ældst i Arktis
Fish (& Fisheries): Climate change at the dinner table

Temadag


Formidling af det marine miljø – et anderledes økosystem som man ikke kan se

Medlemstallet i 2014 udgjorde 12 firmaer og 41 personmedlemskaber, heraf 8 studerende.
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Ad 4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Dansk Selskab for Marinbiologis årsregnskab for 2014 resulterede i et underskud. Underskuddet skyldes den afholdte
temadag, hvor udgifter til leje af lokalet, en foredragsholder og et stor antal studerende udgjorde en stor post på
budgettet. Derudover havde temadagen ikke en sponsor, hvilket er normalen under afholdelse af temadage i DSFMB.
Udgiften til bestyrelsesmøder skal ses i lyset af, at de 12 bestyrelsesmedlemmer som hvert år afholder ca. 8
bestyrelsesmøder og enkelt middag som belønning for arbejdet i foreningen. Det vurderes, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer ikke kan nedskæres, idet der er en god synergi i arbejdsfordelingen gennem året med flere
medlemmer. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, og skal derfor hænge sammen med både almindelig arbejde og familieliv.
I 2014 var der til gengæld ingen udgifter til annoncer, muleposer m.v. Denne udgift blev afholdt i 2013.
Resultatet for foreningens regnskab for 2014 blev vedtaget
Ad 5 Fremlæggelse og vedtagelse af budget
Budgettet for 2015 blev fremlagt. Det forventes, at udgifter og indtægter udligner hinanden. Budgettet blev godkendt.
Ad 6 Fastsættelse af kontingent
Kontingent for medlemskab i Dansk Selskab for Marinbiologi blev fastsat til 150 kr. for et personligt medlemskab og 750
kr. for firmaer.
Ad 7 Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Intet
Ad 7 Valg af bestyrelse
Den bestående bestyrelse består af 12 medlemmer, hvoraf 10 ønsker genvalg og to ønsker at træde ud af bestyrelsen
(Thomas Kirk Sørensen og Signe Sveegard). Bestyrelsen takker begge afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt
samarbejde i Dansk Selskab for Marinbiologi. Ligeledes takkede Signe Sveegard for et godt samarbejde i bestyrelsen.
To nye kandidater stillede op til valg i bestyrelsen; Jeff Rømer (primære områder - fisk, monitering, EU strategier) og
Pernille Vængebjerg Boutrup (primære område - fytoplankton). Begge kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen 2015 består dermed af følgende medlemmer:













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

Et konstituerende bestyrelsesmøde afholdes efter påske.
Ad 8 Valg af revisor
Mike Robson er villig til genvalg. Mike Robson blev genvalgt som revisor.
Ad 9 Eventuelt
Intet
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