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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING  

I FORBINDELSE MED SELSKABETS FORÅRSKURSUS 

Fredag d. 9. marts 2018, kl. 16.00 
 

Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg 
 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent for ordinære medlemmer og for studiemedlemmer 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af formand 
8. Valg af suppleant 
9. Valg af revisorer 
10. Næste DSKOF møde 
11. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1.  Lars Rasch blev valgt. 
 
Ad 2.  Karina H. Bendixen fremlagde sin beretning vedrørende årets gang. 
 
Ad 3.  Kasserer Katharina Axtmann Petersen fremlagde regnskabet for 2017. Regnskabet var 

forinden godkendt af revisorerne. Gratis ekstra kursus for DSKOF medlemmer har været 
afholdt i 2017. Selskabets økonomi er fortsat god. Selskabets kasserer arbejder på en mere 
overskuelig og hensigtsmæssig regnskabspraksis fremadrettet bl.a. ved at reducere i antallet 
af selskabets bankkonti. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
Ad 4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 350,- for ordinære medlemmer og uændret 

kontingent på kr. 50,- for studerende. Uændret kontingent for ordinære medlemmer og 
studerende blev vedtaget.  

 
Ad 5.      Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen. 
 
Ad 6.      Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
  
              Karin Fejerskov ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen. 
 Peter Ballentin ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen, men opstillede som revisor. 
 Katharina Axtmann Petersen genopstillede som ordinært bestyrelsesmedlem og blev valgt. 
              Dorthe Rasmussen genopstillede som ordinært bestyrelsesmedlem og blev valgt.  
 Patricia Dreyer Nielsen opstillede som ordinært bestyrelsesmedlem og blev valgt. 
 
 Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg: 
 Lone Nyhuus, Peter Svensson, Per Stylvig, Gunver Madsen, Karina H. Bendixen 



 
  
              
Ad 7. Karina H. Bendixen genopstillede som formand og blev valgt. 
 
Ad 8. Suppleanter:  
 Susanne Rames udtrådte af bestyrelsen som suppleant for at kunne overgå til at fungere 

som selskabets revisor.  
              Lene Baad-Hansen var på valg som suppleant, genopstillede og blev valgt. 
  
  
Ad 9.  Valg af revisorer:  
               Thor Troest og Niels Max Thorsen ønskede begge ikke at fortsætte som foreningens 

revisorer. 
 Susanne Rames og Peter Ballentin erklærede sig villige til at fungere som foreningens 

revisorer i 2018 og blev valgt. 
   
Ad 10.  Dato for afholdelse: d.18. januar 2019 i København. Følgende emne blev besluttet at arbejde 

videre med: ”Fokus på søvn”  
  
Ad 11.    Evt.  
 Drøftelser vedrørende et eller to DSKOF kurser pr. år. Både hver for sig og samlet set har 

deltagelsen på de to kurser i 2017 været fornuftig, men for at sikre størst mulig tilslutning til 
hvert enkelt DSKOF kursus blev det besluttet det at gå tilbage til et kursus pr. år og derfor 
udskydes det planlagte kursus i efteråret 2018 til starten af 2019.  

 
 
På bestyrelsens vegne, 
Karina H. Bendixen 
 


