Referat DARMA generalforsamling
Der er ikke lavet opsætning mm. men er blot udvidede stikord til din referatskrivning…
1. Christine blev valgt som ordstyrer.
2. Ordstyreren kendte generalforsamlingen lovligt og rettidig indkaldt i henhold til
vedtægterne.
3.  John
4. Regnskabet for 2008 med 0 kr i indtægter og 0 kr i udgifter var blevet godkendt af
revisor. Et foreløbigt regnskab for 2009 samt et overslag over den resterende del af 2009
blev fremvist og godkendte.
5.  John
Diskussion
Ønske om tiltag til det mere ledelsesmæssigt orienterede lag af DARMA [Torben Aaberg,
CBS].
Et alternativ til studieture var at trække internationale profiler til Danmark i stedet ift.
ressourceforbruget [Jakob D. Sørensen, Region Syddanmark]
Hvem er i fokus i forhold til centralt vs. decentralt niveau. Især tænkes på styrelser,
ministerier [Maj-Britt Poulsen, Danske Regioner]
Er der initiativer/holdninger til strategiske satsninger for DARMA? Skal vi bedrive
lobbyisme og hvordan? [Torben Aaberg, CBS]
Spørgsmål om medlemmer af Advisory Board [Torben Aaberg, CBS]
Ønske om lobbyisme for ét sæt regler i forbindelse med ekstern finansiering fra offentlige
myndigheder til offentlige institutioner [Jakob Vester, AU]
Udtrykte ønske om ministeriets brug af DARMA i forbindelse med behov for at trække på
hands-on erfaring om eksterne projekter og projektbevillinger [Michael Winter, FI]
DARMA som et kollegialt kontinuum – vi er alle kollegaer ikke modspiller [Jan Andersen,
KU]
Høringskonference om forskningsrådssystemet d. 24. juni – her bør DARMA være et
naturligt organ og høringspart [Birgit Rønne, Nationalmuseet]
I forhold til lobbyisme er det vigtigt at have ryggen fri opad til. Der er lokale hensyn at tage.
Det er vigtigt ikke at have for meget i gang på en gang pga. risikoen for udvanding [Eva
Maria Christiansen, Region hovedstaden]
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DARMA har vist sig vigtigt som personligt netværk i forhold til lobbyisme [Hans-Christian
Køie Poulsen, KU]
6. Kontingent på 750 kr/år blev på den stiftende generalforsamling vedtaget for de første to
år dvs. for 2009 og 2010, og punktet vil derfor først næste år tages op til fornyet diskussion
og afstemning.
7. Bestyrelsen foreslog, at de på den stiftende generalforsamling 7 medlemmer af
Advisory Board blev udvidet til 10-12. Dette skulle ske for at sikre en bredt funderet
gruppe. Forslaget blev vedtaget uden modstemmer.
8. Efter en kort præsentationsrunde blev der blandt de 65 tilstedeværende
stemmeberettigede stemt 2 medlemmer ind i DARMAs bestyrelse samt 3 suppleanter.
… tabel…
Karam Sidaros (HH) blev med klapsalver genvalgt som revisor, og som revisor suppleant
blev valgt Karen Hyllested Thielsen (DTU Risø).
9.  john Konferenceoversigt

