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1. Valg af dirigent
Nete Krogsgaard Niss blev valgt som dirigent.
Mads Teisen blev valgt til referat
2. Bestyrelsens beretning
Formand Helle Hansen aflagde på vegne af bestyrelsen beretning. Beretningen er vedlagt.
Helle nævnte bl.a.¨
- At der arbejdes på at sikre live streaming af gå-hjemmøder
- At samarbejdet med VIVE om sekretariatsbetjening er udvidet
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
3. aflæggelse af regnskab
Kasserer Anne Therese Shultz aflagde regnskab. Regnskabet er vedlagt.
Anne Therese nævnte bl.a.
- Den tidligere dårlige økonomi er rettet op. Foreningens revisor har bedt foreningen om at sikre at der
er en egenkapital stor nok til at dække udgifter knytte til f.eks. en aflyst konference. Med en
egenkapital på 600.000,-er det nu tilfældet.
Af debatten fremgik bl.a.:
- An skal passe på ikke at beskære bestyrelsesomkostningerne til et niveau, hvor det ikke er attraktivt
at deltage i bestyrelsesarbejdet.
- Foreningen skal som udgangspunkt ikke akkumulere kapital unødigt. Pengene skal bruges til gavn
for medlemmerne
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag til vedtægtsændring
Der er tale om en konsekvensrettelse. Forslaget er vedlagt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde et forslag om at udnævne professor Peter Dahler Larsen til æresmedlem af Dansk
Evalueringsselskab.
Forslaget blev enstemmigt godkendt

6. Fastlæggelse af budget og kontingent
Kassereren fremlagde budgettet som hun betegnede som konservativt.
Der blev foreslået et uændret kontingent.
Forslaget til budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev:
Malene Dinesen, INEVA
Annemette Hansen, Århus Kommune
Kristine Velling, Metropol
Mette Marie, Defactum
Tine Lesner, Socialstyrelsen
Mikkel, Nedergaard, Bikubenfonden
Anne-Therese Schultz, Hillerød kommune (genvalg)
8. Eventuelt
Valgt:
Mads Teisen orienterede om, at han sammen med Katrine Iversen tager initiativ til en arbejdsgruppe om
professionalisering af evaluering.

