
 
 

Referat af DARMA Generalforsamling 2019 
Sinatur Hotel Storebælt, 21. maj 2019 

 
1. Valg af dirigent:  

Jan Andersen, DTU blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
JA konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel og materialet udsendt inden 
deadline jf. DARMA's vedtægter. Mødet er således rettidigt indkaldt og dagsorden blev godkendt 
uden kommentarer.  
 

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
 Annedorte Vad fremlagde bestyrelsens beretning med en kort gennemgang af bestyrelsens 

aktiviteter i det forgangne år: der er brugt en del kræfter på formandsskiftet og derudover har 
der været en række arrangementer, bl.a. Westensee Workshops, DARMA workshops, 
Webinars, Bruxellestur og ikke mindst etablering af en stærk ERFA-gruppe om Impact. Der blev 
desuden opfordret til at involvere sig i foreningens aktiviteter. Bestyrelsen har en særlig indsats 
omkring opdatering af foreningens hjemmeside, som bruges bl.a. til stillingsopslag og nyheder. 

 Internationalt set har AV repræsenteret DARMA ved EARMA-konferencen, og til møderne 
(online) i INORMS council og INORMS working group.  

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

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Marianne Gauffriau: 
Regnskabet er blevet godkendt at foreningens revisor uden bemærkninger.  
Årets resultat for 2018 er 75.252 kr. mod et budgetteret resultat på -56.000 kr. DARMA’s 
egenkapital er 573.135 kr. med udgangen af 2018.  
Efter en kort gennemgang af de enkelte poster blev regnskabet godkendt. 
 

5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme: 
 Studietur til Bruxelles afholdes den 10.-11. december og arrangeres som altid sammen med 

DANRO. Input til program efterspørges og kan sendes til bestyrelsen på darma@darma.dk  
 Introkurset forventes at blive afholdt i marts 2020 
 Bestyrelsen opfordrer til medlemsinvolvering. Det kan være alt fra småopgaver såsom at gøre 

opmærksom på events og stillinger der skal på hjemmesiden til større opgaver såsom 
afholdelse af enkeltarrangementer, at være tovholder på en ERFA-gruppe eller være med til 
udarbejdelse af en strategi for DARMA mm.  

 Der afholdes en studietur for fonde til universiteterne til efteråret med fokus på 
forskningsstøtteenhedernes rolle 

 Opfordring til at ansøge om Rejsestipendierne 
 Bestyrelsen anmoder om budgetforhøjelse til bestyrelsesarbejde til dækning af 

rejseomkostninger og årsmødedeltagelse 



 
 Jan Andersen orienterede om RAAP (Research Administration as a Profession) undersøgelsen 

der udsendes snart (se mere om sidste undersøgelse på 
https://raaapworldwide.wordpress.com/)  

 Forslag fra medlemmerne om at ansætte en studentermedhjælp til at facilitere ERFA-grupper 
omkring det praktiske.  

Budget for 2019 og 2020: 
Budget 2019: Bestyrelsen fik mandat til at undersøge, hvorledes man kan få administrativ 
assistance til at understøtte ERFA-grupperne og hjælpe med andre administrative opgaver. Den 
strategiske reserve og DARMA's egenkapital blev foreslået som mulig finansiering. Der var desuden 
forslag om at øge beløbet til rejsestipendierne.  
Med disse kommentarer blev budgettet godkendt.  

 
6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår 

Uændret kontingent for 2020. 
 

7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder 
• Valg af Kasserer 

Marianne Gauffriau blev genvalgt med applaus. 
 

• Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 
Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer og kandidaterne var: 

1. Mads Lykke Berggren, Aarhus Universitet (valgt) 
2. Michelle Ann Elefsen, Steno Diabetes Center 
3. Martin Lund, Malmø Universitet 
4. Christina Rasmussen, Roskilde Universitetscenter (valgt) 
5. Jakob Dragsdal Sørensen, Aarhus Universitet (valgt) 

 
• Valg af revisor og -suppleant 

Bestyrelsen foreslår at vi fortsat bruger Bille & Buch-Andersen A/S som revisor. 
Revisorsuppleant Pernille Hamburger Grøngaard, AU, blev genvalgt 
 

8. Eventuelt: 
 AV har indstillet John Westensee til INORMS Excellence Award. For øvrige nomineringer kan 

man skrive til bestyrelsen. Deadline for nomineringer er den 11. juni 2019. Se mere på 
http://www.darma.dk/blog/7284764  

 Søren, SDU, vandt prisen for bedste Take-Away kort  


