
REFERAT DARMA Generalforsamling 2020 udsendt til alle medlemmer pr. mail 

Kære DARMA medlem 

Hermed udsendes referat fra DARMA's generalforsamling. 

Punkterne på generalforsamlingens dagsordenen var til online afstemning den 7. - 
13. maj. Halvfems medlemmer har afgivet stemme. Tak til alle, der deltog i 
afstemningen. Herunder kan du se resultat af afstemningen. I mails herunder kan du 
se, hvordan generalforsamlingen blev afviklet. 

Punkterne på generalforsamlingens dagsordenen og afstemningsresultat: 

1. Valg af dirigent - Afstemning udgår 
2. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år - Godkendt 
4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9 - 

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

for samme - Godkendt 
6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår - Godkendt 
7. Indkomne forslag - Ingen indkomne forslag. Afstemningen udgår. 
8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder: 

o Valg af Formand - Annedorte Vad valgt 
o Valg af Kasserer - Ikke på valg i år 
o Valg af medlemmer - Hanne Dahl Mortensen og Signe Bodil Nipper 

Nilesen valgt 
o Valg af revisor og -suppleant - Bille & Buch-Andersen A/S og Pernille 

Hamburger Grøngaard valgt 

9. Eventuelt - Ingen afstemning 

Venlig hilsen 

DARMA's bestyrelse 

---------------------------------------------- 

Udsendt 13. maj:  

Kære DARMA medlem 

I dag er det sidste mulighed for at stemme til DARMA's generalforsamling. Der er blandt 
andet valg til bestyrelsen, hvor vi har tre kandidater til to ledige pladser. 

Se materiale vedr. generalforsamlingen herunder og på DARMA's hjemmeside: 
http://www.darma.dk/event-3741564 

Link til afstemningen finder du her: http://www.darma.dk/Sys/Poll/14217 



Når du klikker på linket, bliver du bedt om at logge ind på DARMA’s hjemmeside. 
Afstemningen er åben til og med i dag, 13. maj 2020. 

Venlig hilsen 

DARMA's bestyrelse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Udsendt 7. maj: 

Kære DARMA medlem 

Vi er nu klar til næste trin i DARMA's online generalforsamling. I første trin sendte vi 
foreløbigt materiale ud og bad DARMA's medlemmer om at godkende den ændrede proces 
for afholdelse af generalforsamlingen (se mail herunder). Den ændrede proces blev 
enstemmigt vedtaget. Mange tak for jeres opbakning. 

Frem til den 6. maj har det være muligt at stille spørgsmål til det foreløbige materiale. Vi har 
ikke modtaget nogen spørgsmål.  

Næste trin er afstemning blandt DARMA's medlemmer om dagsordenens punkter - ikke 
mindst valg til bestyrelsen. Vi har tre kandidater til to ledige pladser i bestyrelsen. Se 
præsentationer fra de tre kandidater på DARMA's hjemmeside: 
http://www.darma.dk/event-3741564 

På hjemmesiden finder du også bestyrelsens beretning, plan for dette år samt budget og 
regnskab. 

Link til afstemning om punkterne på dagsordenen til DARMA’s generalforsamling 2020: 
http://www.darma.dk/Sys/Poll/14217 

Når du klikker på linket, bliver du bedt om at logge ind på DARMA’s hjemmeside. 
Afstemningen er åben til og med 13. maj 2020. 

Venlig hilsen 

DARMA's bestyrelse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Udsendt 30. april: 

Kære DARMA medlem 

På grund af Coronavirus kan DARMA's generalforsamling ikke afholdes som vanligt i 
forbindelse med DARMA's årsmøde 2020. I stedet vil vi gerne afholde generalforsamlingen 
online på følgende vis: 

 Generalforsamlingens materiale udsendes til medlemmerne den 30. april 2020. Se 
denne mail og bilag på DARMA’s hjemmeside: http://www.darma.dk/event-3741564 

 Medlemmerne kan stille spørgsmål til materialet frem til den 6. maj 2020 ved at 
sende en mail til president@darma.dk 

 Generalforsamlingens endelige materiale (inkl. spørgsmål og svar) udsendes den 7. 
maj 2020 



 Der vil være åbnet for online afstemning om generalforsamlingens punkter i perioden 
7. maj til og med 13. maj 

 Bestyrelsen udsender information om afstemningens resultater til medlemmerne 
senest den 15. maj 

For at generalforsamlingen er gyldig, skal DARMA's medlemmer acceptere den ændrede 
proces for afholdelse af generalforsamlingen. Online afstemningen herunder skal afklare det 
spørgsmål. Såfremt formatet ikke godkendes vil bestyrelsen finde alternative løsninger, det 
kan være streaming eller et fysisk møde på et senere tidspunkt.  

Afstemning om ændreret proces for afholdelse af DARMA’s generalforsamling 2020: 
http://www.darma.dk/Sys/Poll/14002 

Når du klikker på linket, bliver du bedt om at logge ind på DARMA’s hjemmeside. 
Afstemningen er åben til og med 6. maj 2020.  

Ovenstående afstemning omhandler kun den ændrede proces for afholdelse af DARMA’s 
generalforsamling 2020. Såfremt der er flertal blandt de afgivne stemmer, fortsætter 
processen som beskrevet herover. Dvs. at punkterne på generalforsamlingens dagsordenen 
kan komme til online afstemning den 7. til og med 13. maj. Punkterne er: 

1. Valg af dirigent (afstemning udgår) 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9 
5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for 

samme 
6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder: Valg af Formand, Valg af Kasserer, 

Valg af medlemmer,Valg af revisor og -suppleant 
9. Eventuelt (ingen afstemning) 

Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakt et af de 
nuværende bestyrelsesmedlemmer. Udover at du hjælper med at udvikle vores profession, 
bidrager bestyrelsesarbejdet til dine kompetencer og hjælper dig til at udbygge dit netværk. 

Venlig hilsen 

DARMA's bestyrelse 

Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA 
 

 
     

 


