Referat af Generalforsamling i Dansk NNDR
1. oktober 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent

2.

Fremlæggelse af bestyrelsens årsrapport

3.

Fremlæggelse af regnskab og budget

4.

Fastlæggelse af kontingent

5.

Forslag fra medlemmerne

6.

Vedtagelse af årsplan

7.

Valg til bestyrelsen

8.

Valg af revisorer

9.

Eventuelt.

Formanden åbnede med nogle korte bemærkninger til dagsordenen. Tim indstilles som dirigent og Kjeld
som referent. Der er indtil videre ikke tale om kontingent hvorfor pkt. 4 ikke er aktuelt. Der er ikke
indkommet forslag fra medlemmerne så der er heller ikke noget til pkt. 5. Pkt. 6 indeholder den egentlige
fremadrettede diskussion af foreningens arbejde. Anne-Merete og Jesper træder ud af bestyrelsen, mens
Emil Falster, Cecilie Marie Schmidt Thøgersen og Anton Sand Jørgensen stiller op til bestyrelsen. Øvrige
medlemmer af bestyrelsen ønsker genvalg. Bjørn stiller ikke op til posten som formand men der er fundet
en mulig afløser.

Pkt. 1
Tim Vikær Andersen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
I den foregående periode har især den nordiske konference har været en krævende opgave der fyldte
meget.
Vi arbejder stadig med hjemmesiden. Vi har fået arbejdet med og udgivet antologien ’Professionelle blikke
på den anden’ og har derudover haft enkelte fyraftensmøder omkring Kjelds bog om konflikthåndtering og
Stines og Søren Holsts phd.
I forbindelse med konferencen var der et nordisk samarbejde omkring sessioner og emner og det vurderes
at konfencens brede temaer var med til at tiltrække en større målgruppe med interesse i velfærdsstatens
udvikling. KP stillede lokaler til rådighed og DIS var konferencearrangør med støtte til organisation og
juridiske spørgsmål. Der deltog 400 fra 34 forskellige lande og konferencen bød på kultur og kunst,
koncerter og film ud over de fast sessioner som omfattede 6 keynotes, 61 sessioner, 20 symposier, 1
postersession, 293 papers, 5 posters. 30 mennesker fra det nordiske netværk indgik i styringen af
sessionerne. KP bød på tilfredsstillende tilgængelighed og med hjælp fra fonde fik vi etableret tolkestøtte.

Den næste nordiske konference i Island er blevet udskudt til 2022. Pia og Charlotte sidder i den nordiske
bestyrelse og de vil på grund af denne udskydelse opfordres til at forlænge deres mandat yderligere.
Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Pkt. 3
Inge fremlagde som kasserer regnskabet som viste en saldo på 185.106,77 kr. Dette skyldtes primært
overskuddet fra konferencen som var på 174.137,95 kr. efter at et tilsvarende beløb var blevet udbetalt til
den fælles nordiske kasse i NNDR. Der havde været tale om en meget stram budgetstyring i forbindelse
med konferencen. Vi har normalt ligget med en buffer på omkring 20.000,- gennem årene.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 6
Da tiden var knap og de fremmødte stort set alle indgik i bestyrelsesarbejdet blev diskussionen omkring
årsplanen udskudt til det kommende bestyrelsesmøde.

Pkt. 7
Kjeld Høgsbro blev valgt til formand og de øvrige opstillede blev valgt.

Pkt. 8
Revisorerne genopstiller og blev valgt.

Pkt. 9
Inge havde en lille fortælling om de omstændelige procedurer i forbindelse med godkendelse af konti i
Danske Bank hvor der skulle være et omhyggeligt tjek af alle medlemmer af bestyrelsen.
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