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VALG AF NY DIRIGENT 
 
Runa Bjørn er valgt 
 
FORMANDSBERETNING 
 
Årsberetningen ligger på hjemmesiden 
Formand siger at det har været et år med lidt af hvert. 
Det væsentlige fra beretningen er at: 

a. DES er værter for EES konferencen 2020. Dette har fyldt væsentligt for DES 
bestyrelsen, da konferencen fylder meget i bestyrelsesåret. 

b. Der er kommet peer review til konferencen 
c. Mini konference med Patton 
d. Nyt sekretariat 

 
AFLÆGGELSE AF REGNSKAB 2018 
 

a. Der er negativt resultat i 2018 på 168.875 kr. Det skyldes primært færre 
medlemmer, fald i konferenceindtægter og ekstra omkostninger til sekretariat, 
hjemmeside, bestyrelse og annoncering af konferencen. Bestyrelsesomkostninger 
er steget, hvilket vurderes primært at skyldes transport, da alle møder er afholdt i 
Odense.  

b. Der har været i fokus i bestyrelsen at rette op på økonomien: 
i. Fortsat fald i antallet af medlemmer 

ii. Fald i antallet af deltagere til konferencen (sammenlignet med 2017) 
iii. Momsregistrering af foreningen har en positiv betydning for økonomien.  

c. Der er ingen bemærkninger til regnskab 



 

 
BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
 

a. Bestyrelsen indstiller til æresmedlem – Olaf Rieper. Det vedtages enstemmigt. 
  

b. Bestyrelsen indstiller til at næste bestyrelses år bygges op omkring to 
arrangementer af en dags varighed i stedet for årskonference på grund af 
værtsskabet for EES.  
 

c. Formanden beretter, at vi går en lidt usikker tid i møde.  
Bestyrelsen havde indledningsvist drøftet en pre-conference, men vurderede at det 
blev for lagt, hvis det skal være før EES 5 dage. Der er også drøftet om det skulle 
ligge på to dage sideløbende med seminar ved EES. Det er ikke vurderet af 
bestyrelsen at være hensigtsmæssigt. Bestyrelsen er kommet frem til, at den 
bedste løsning vil være to arrangementer – det er taget in mente i denne 
sammenhæng, at der var væsentlig succes med minikonference med Patton.  

 
d. Niels supplerer: det er uvisse tider, vi går ind i. Vi vil gerne indstille til 

generalforsamlingen, at det er usikker tid. Vi har brug for medlemmerne til at være 
medtænkende, når den kommende bestyrelse sætter det i søen. Vi har behov for 
opbakning til, at det er sådan det skal køre, men at det fortsat er usikkert.  
 

i. Det noteres, at det er en væsentlig del af DES, at der er seminarer og at der 
er en fest. Netværket er væsentligt.  

ii. Det noteres fra bestyrelsesmedlem, at der ikke er lagt nogen linje – det skal 
den nye bestyrelse tage sig af.  

iii. Det noteres i øvrigt, at der tages vare på økonomien.  
iv. Hvordan gennemføres der generalforsamling i 2020? Det kunne eksempelvis 

knyttes an til et arrangement.  
v. Formanden forklarer, at den nye bestyrelse beslutter hvornår 

generalforsamling skal ligge.  
vi. Det noteres, at de danske arrangementer skal supplere den europæiske, 

hvilket kalder på, at det er erfaringsudveksling mere end ’de store hoveder’.  
vii. Formanden forklarer, at der muligvis kan være et dansk spor eller andet på 

EES.  
viii. Det noteres, at der antagelsesvist ikke vil være samme deltagerkreds til en 

europæiske end til DES-konference. Det kalder på, at DES-arrangementer er 
netværk.  

ix. Bestyrelsen trækker forslaget tilbage, og beder i stedet om 
generalforsamlingens mandat til, at der ikke afholdes en traditionel 
konference i 2020. Det besluttes enstemmigt.  

 
 
 
 
 



 

e. Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring.  
 

i. Formanden forklarer, at dette foreslås grundet at det praktisk er vanskeligt 
at give ære til konferencen, da oplægsholder måske ikke er tilstede efter 
generalforsamlingen.  

ii. Der er bemærkninger om, at det ikke er et væsentligt argument, at det er 
praktisk forhold, da det må være generalforsamlingen der indstiller.  

iii. Forslaget blev ikke vedtaget.  
 

f. Budget for 2020 
iv. Vi fastholder, at vi fastholder det nuværende kontingent og at der fortsat er 

ændringer.  
v. Det vedtages.  

 
VALG TIL BESTYRELSEN 
 
Er er ikke kampvalg. Der vælges ny bestyrelse, som konstituerer os ved morgenmaden fredag.  
 
 
EVENTUELT 
Der er ingen punkter på evt.  


