
Referat af DARMA’s generalforsamling, 07-06-2022 

1. Valg af dirigent 

Jane Finnerup Johnsen, CBC, blev valgt uden modkandidat.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

Bestyrelsens aflagde beretning under disse overskrifter:  

 8 bestyrelsesmøder. 2 fysisk 6 online 
 Nyt administrativt system, Ny hjemmeside 
 Ny strategi, Forslag til opdatering af vedtægter  
 Arrangementer: Netværksevent, Bruxellestur, Introkursus 
 Fokus på Special Interest Groups – både fysiske og online events 
 LinkedIn netværket  
 Engagement af medlemmer 
 INORMS Council og INORMS working groups  
 Inviteret med i Advisory board for Danmarks Forskningsportal 
 Input til Fonde 
 Flere medlemmer – heraf to fra Færøerne 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer, spørgsmål eller bemærkninger. 

4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9 

Regnskabet er sendt ud med dagsordenen.  

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer, spørgsmål eller bemærkninger.  

5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme 

Bestyrelsen fremlagde planen for 2022-2023 under disse overskrifter: 

• Fokus på effektive administrative procedurer 
• Implementering af strategien 
• Arrangementer: Årsmøde, Bruxellestur, Introduktionskursus, online events og fysiske møder 
• International repræsentation 
• Special Interest Groups 
• Medlemsinvolvering 

 



 

Esben Flindt spurgte til planerne for DARMA’s fremtidig medfinansiering af årsmødedeltagelse. 
Marianne Gauffriau uddyber, at der stadig vil være medfinansiering fra DARMA, men mindre 
medfinansiering end i år, hvor generalforsamlingen havde besluttet ekstraordinær høj DARMA 
medfinansiering for at nedbringe DARMA’s egenkapital.  

Karam Sidaros spurgte planerne for nedbringelsen af DARMA's egenkapital – hvor langt skal den 
ned? John foreslog: omkring 500.000 DKK, svarende til muligheden for et års drift uden indtægt.  

Jan Andersen opfordrer til at lave en strategisk investering i uddannelsesudbud inden for vores 
faggruppe. Annedorte Vad opfordrer medlemmer til at komme med konkrete forslag, som 
bestyrelsen kan forholde sig til, og afhængigt af prioriteringerne og hvor mange frivillige der er, vil 
de blive gennemført. 

Plan og budget blev godkendt.  

6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår 

Det er vedtaget at kontingentet fortsat skal være på 750 kroner/år + moms.  

7. Indkomne forslag  
1. Vedtægtsændring 

Annedorte motiverer forslaget om at forenkle, kønsneutralisere og gøre vedtægterne up-to-date med 
gængs praksis. 

Olaf Svenningsen spørger til baggrunden for at forpersonen ikke længere skal have tilladelse fra sin 
leder for at stille op. Annedorte uddyber, at bestyrelsen har fundet det unødvendigt, da man ikke 
behøver at være i job for at være medlem/forperson, og tilføjer, at forpersonens arbejde godt kan 
udføres uden for arbejdstid (evt. med brug af fleks/feriedage), så det bør være op til den enkelte, at 
beslutte om man vil stille op.  

Karam Sidaros spørger til forslaget om at ændre vedtægternes benævnelse af personer der arbejder 
med ”forskningsledelse”. Jakob Dragsdal Sørensensen uddyber, at bestyrelsen er enige om, at 
begrebet ”forskningsledelse” primært beskriver en VIP-tilgang. Bestyrelsen uddyber, at en 
forskningsleder i den forstand stadig kan være medlem af DARMA, så det opdaterede ordvalg ikke 
har til hensigt at ekskludere potentielle medlemmer, der primært er VIP’er.  

Vedtægtsændringerne er godkendt.  

8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen  
1. Valg af forperson 

Annedorte Vad blev valgt som forperson.  

2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 



Stine Skipper, CBS, motiverede sit kandidatur.  

Kristine Albrektsen, KU, motiverede sit kandidatur.  

Begge opstillede kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.  

9. Valg af revisor og –suppleant 

Foreningens kasserer motiverer sit forslag om at fortsætte med nuværende revisor, Bille & Buch-
Andersen A/S. Jævnfør de netop vedtagne vedtægtsændringer bortfalder suppleantfunktionen.  

Forslaget er godkendt.  

10. Eventuelt 

Niels Henrik Meedom spurgte om vi bør skifte navn til ”DARA” med henvisning til de 
omformulerende vedtægter.  Annedorte siger, at det er der ikke og påpeger, at vi stadig opererer 
med termen research management på engelsk. 


