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Nete Krogsgaard Niss blev valgt som dirigent 

Mads Teisen blev valgt som referent 

                                                                                                                                                                                                                                 

1. Formandens beretning 

Helle Hansen aflagde beretning. Beretningen er vedhæftet referatet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

2. Regnskab 

Malene Arnfast Bruun aflagde foreningens regnskab.  

Drøftelse: 

Der var enighed om, at foreningen bør have en egenkapital, svarende til ca. omkostningerne ved en 

konference, således at foreningen kan stå imod et eventuelt fejlslagent arrangement. Dette svarer 

nogenlunde til den nuværende egenkapital. 

Regnskabet udviste besparelser på bestyrelsesomkostningerne. 

Regnskabet vedhæftes referatet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

3. Budget                                                                                                                               

Malene Arnfast Bruun fremlagde forslag til foreningens budget. Budgettet skal ikke godkendes, da det 

er bestyrelsens ansvar at fastlægge budgettet. 

Drøftelse: 



Budgettet er lagt ud fra forudsætninger om at sikre en tilfredsstillende egenkapital. Der er foreslået 

besparelser på det internationale arbejde, således at foreningen ikke finansierer 

bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Det Europæiske Evalueringsselskab eller Det Amerikanske 

Evalueringsselskabs årskonference. 

Drøftelse: 

Posten for internationalt samarbejde blev drøftet. Det blev foreslået at DES indmeldes i Det 

Europæiske Evalueringsselskab, uden aktiv deltagelse. Det vil åbne mulighed for, at medlemmer af 

foreningen kan deltage som medlemmer af DES og sikre foreningen viden om, hvad der foregår 

internationalt. 

Bestyrelsesomkostningerne blev diskuteret. Der blev lagt vægt på, at bestyrelsen sikrer, at det også 

fortsat er attraktivt at deltage i bestyrelsen. 

4. Indkomne forslag  

Der var ingen forslag til beslutning. 

5. Valg til bestyrelsen 

To medlemmer af bestyrelsen forlod bestyrelsen: Thomas Bredgaard og Malene Arnfast Bruun.  

Følgende medlemmer valgte at genopstille: 

Helle Hansen, SFI 

Andreas Hougaard, Danmarks Evalueringsinstitut 

Hanne Søndergaard, KORA 

Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen: 

Martin Bæksgaard Jakobsen, Oxford Research 

Jacob Brauner Jørgensen, Region Hovedstaden, Center for HR 

Der var dermed tale om fredsvalg. Alle blev valgt. 

6. Eventuelt 

Tea Dyekjær orienterede om arbejdet i den igangværende erfagruppe i København. Der oprettes 

eventuelt en yderligere arbejdsgruppe.  


