
Transform!Danmark     Generalforsamling den 27. Maj. 2021.

Fysisk: Griffenfeldtgade + som zoom.

 

Til stede: Inger, Merete, Ann Birgitte, Magne, Gitte, Oscar, Hans, Ib Nyhus

Afbud: Tue M.; Lisbet Bang Hansen

 
*1. Valg af dirigent og referent
* 2. Årsberetning samt godkendelse heraf
* 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
* 4. Arbejdsplan samt godkendelse heraf.
* 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før 
generalforsamlingen.
* 6. Valg til bestyrelse
* 7. Valg af revisor
* 8. Eventuelt
 

 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Inger

Referent: Hans

 

2. Årsberetning samt godkendelse heraf

Dækker en periode på 1½ år, og overlapper tidl årsberetning. Referatet skal ikke 
opsummere beretningen, som bør ses – blot har vores aktiviteter i denne 
perioden været online; vi har fået en ny web-ansvarlig kasserer (og mht det sidste
er det samme er ved at ske i Wien). Den vil blive foretaget et par tilføjelser til 
beretningen. Bestyrelen bør gennemgå aktiviteter på de forskellige 
aktivitetsområder. Der blev efterlyst en udbygning af samarbejde med relevante 
organisationer her til lands.

Beretningen godkendt!

 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf

 Regnskabet underskrevet og udsendt. Afbud fra revisor i dag. Merete forklarede, 
at der skulle løses problemer i overgangen 2019 til 2020: af mindre art og uden 



større indflydelse på regnskab.

Etableret god dialog med Tue.

Regnskabet godkendt.

Budget udsendt og præsenteret. Budget godkendt.

 

4. Arbejdsplan samt godkendelse heraf

Der blev gjort opmærksom på, at forslag/ansøgninger til TransformEurope har 
deadline den 15. august, og et Member’s Meeting i september skal diskutere alle 
ansøgninger.

Arbejdsplanen godkendt

 

5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før 
generalforsamlingen

Der var ikke indkommet yderligere forslag til aktiviteter, men på mødet blev  det 
bemærket, at en præsentation af Yearbook, incl. bidraget fra Asger, og fra W. 
Baier (ift forslag om Transforms fremtidige aktiviteter) bør indarbejdes. Sabrina 
Fernandes har meddelt, at primo september passer hende bedst for et besøg her i 
landet. I forlængelse af mødet om nyliberalismen blev der efterlyst flere 
aktiviteter om dette emne.

 

6. Valg af bestyrelse

Magne P.;

Inger V.J.;

Gitte Pedersen;

Merete Pedersen;

Hans Aalborg;

Oscar Garcia A.;

Suppleanter;

Asger Hougaard;



Ann Birgitte:

Observatører

Tilføjes Ib Nyhus; Gitte kontakter Niels Jørgen for status.

 

7. Valg af revisor

Tue Magnussen.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke – generalforsamlingen afsluttedes i god ro og 
orden

 Virusfri. www.avg.com 
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