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Ad.1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog afgående formand Henrik Stig Jørgensen som dirigent.
Ad. 2: Formandsberetningen

Henrik Stig Jørgensen henviste til den skriftlige formandsberetning, som kan ses på
hjemmesiden og supplerede med bl.a. at fremhæve følgende fra beretningen:
- Årsmødet i januar måned, som igen blev afviklet tilfredsstillende og med mange
deltagere. Det oplyses, at der altid arbejdes på formen for afviklingen, således at
årsmødet afvikles på bedst mulig måde.
- Velbesøgte medlemsmøder i både foråret og efteråret 2017. Medlemsmødet i
efteråret blev afviklet som to ens medlemsmøder i Århus og København, således
at flest mulige havde mulighed for at deltage i disse. Bestyrelsen vil arbejde på
gentagelse af to medlemsmøder i efteråret 2018.
- Inddragelse af medlemmerne har været et ønske igennem længere tid. Dette
blev også iværksat i forbindelse med udarbejdelse af Metodehåndbogen tilbage i
2014, men blev efterfølgende sat lidt i bero pga. en periode uden akademisk
assistance. Arbejdet er genoptaget efter at Caroline Benedicte Lonning er blevet
tilknyttet bestyrelsen, og på nuværende tidspunkt er 1. revision af
Metodehåndbogen blevet gennemført, og en opdateret udgave forventes at
være klar til sommer.
- Næstformand Ynse de Boer som vi desværre afgik ved døden i december 2017
efter længere tids alvorlig kræftsygdom.
Der var ingen kommentarer til formandsberetningen, som dermed blev godkendt.
Ad. 3: Beretning fra udvalg
Der henvises til formandsberetningen.
Ad. 4: Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Regnskab 2017
Morten Freil redegjorde kort for regnskabet for 2017.
Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 269.875 kr. med en
egenkapital på 1.390.698 kr.
Det oplyses, at noget af det store overskud til dels skyldes et større overskud fra
årsmødet, hvilket bl.a. skyldes formen af årsmødet uden afvikling af mange workshops ,
og dermed ikke ekstra omkostninger til de mange lokaler m.v. Derudover har der været
en periode uden akademisk assistance, og derfor også et væsentlig mindre udgift til
dette end budgetteret.
Det oplyses, at bestyrelsen ikke ønsker at egenkapitalen skal stige yderligere, men vil
drøfte, hvordan pengene bedst muligt anvendes.
Der var fra salen enkelte afklarende spørgsmål til poster i regnskabet. Regnskabet for
2017 blev herefter godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.
Ad. 6: Budget og kontingent 2018
Morten Freil gennemgik budgettet for 2018, som stort set er identisk med budgettet
for 2017. Dog er der afsat 20.000 kr. mindre i kontingentindtægter grundet færre
medlemmer. Øvrige poster fastholdes, således at der er mulighed for at fastholde og
iværksætte ønskede aktiviteter.
Der var fra salen et forslag om kontingentfrit år for medlemmerne på baggrund af den
høje egenkapital. Bestyrelsen fremlagde, at de ønskede at bevare uændret kontingent i
2018, således at de som nævnt har mulighed for at fastholde og iværksætte nye
aktiviteter.
Derudover blev det drøftet, at bestyrelsen på kommende strategiseminar skal fastsætte
priserne for årsmødet, hvor det evt. kan drøftes sammensætningen af priserne i forhold
til medlemmer og ikke-medlemmers deltagelse i årsmødet samt evt. en mulighed for
reducering af pris ved samtidig indmeldelse i selskabet i forbindelse tilmelding til
årsmødet.
Budgettet og kontingent for 2018 blev herefter godkendt.
Ad. 7: Valg af formand
Henrik Stig Jørgensen var af personlige årsager nød til at trække sig fra
formandsposten. På baggrund af dette indstillede bestyrelsen Henriette Lipczak til
formandsposten og blev valgt.
Ad. 8: Valg til bestyrelsen
Der var to ledige pladser i bestyrelsen, eftersom Ynse de Boer er afgået ved døden og
Kate Juul Strandgaard er trådt ud af bestyrelsen.
Suzanne Trolle og Janus Laust Thomsen har stillet deres kandidatur til rådighed og blev
valgt.
Ad. 9: Eventuelt
Henrik Stig Jørgensen takkede for samarbejdet i det forgangne år, og vil fortsat støtte
bestyrelsen og den nyvalgte formand i den kommende tid.
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