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DARMA Generalforsamling 2021 referat 

Online on Zoom, 10. juni 2021 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
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 Kasserer, Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

samt Valg af revisor og -suppleant 
9. Eventuelt 

Referat  
Introduktion og fremmøde. 
Formand Annedorte Vad bød rettidigt velkommen og Kasserer Marianne Gauffriau gav et overblik over 
mekanismerne for afstemning, (medlemmerne kunne stemme ved at logge ind på DARMA's hjemmeside 
fra generalforsamlingens materiale blev udsendt og frem til punktet blev behandlet og lukket på mødet). 

49 medlemmer var fremmødt i Zoom-mødet 

1. Valg af dirigent 
Jan Andersen valgt som dirigent, Niels Henrik Meedom valgt som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.  

Dagsorden blev godkendt. 

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
Annedorte gav en overflyvning med gode nedslag i beretningen, som kan nærlæses på 
http://darma.dk/event-4276041.  De mange medlemmers aktive indsatser med forberedelse og afholdelse 
af møder og grupper blev fremhævet (mange gange).  

Jan Andersen supplerede med en kort orientering om arbejdet i INORMS working groups, herunder 
forberedelse af en globale helbredsundersøgelse for RMA’ere, samt en undersøgelse af rankings inklusive 
forsøg på at anmode firmaerne om at stille data til rådighed for undersøgelsen. Marianne Gauffriau 
informerede om at hun er gået med i INORMS arbejdsgruppen med ranking og har overtaget efter Lone 
Bredahl Jensen.  Marianne fortalte kort om en ny model ’scope’ til at evaluerere forskningsarbejde ud fra 
Universitets-strategier. 

Beretningen blev godkendt af medlemmerne.  
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4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9 
Marianne gennemgik konklusioner og forklarede kort baggrund for de poster, som umiddelbart så 
uregelmæssige ud. Hovedårsagen forklaredes med aflysninger og forsinkelser som følge af Corona, som 
ligeledes har medført periodisering af introworkshop, til hvilken aktivitet indtægter er kommet ind, men 
udgifter mangler fortsat at blive afholdt. Hun gennemgik også kort balancen som bærer tydeligt præg af at 
det har været muligt at betale ind, men Corona har lagt en dæmper på udgifterne. Dermed er kassen nu 
øget til cirka 900.000 kroner og Marianne nævnte at under næste punkt vil en budgetplan for øget brug af 
midler i 2021-2022 blev fremlagt 

Regnskabet blev godkendt  

5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme 
Annedorte gennemgik kort bestyrelsens plan for det kommende år, som kan læses i beretningen 
(http://darma.dk/event-4276041). Marianne gennemgik derefter budget for 2021 og 2022, herunder 
hvorledes udskudte/udsatte aktiviteter forventes at medføre øgede udgifter.  

Hertil foreslog Jakob Kristoffer Hansen at halvering af kontingent betaling i 2022 annulleres og at vi i stedet 
fokuserer på at arrangere gratis (eller billigere) arrangementer for medlemmerne. 

Søren Bojer Nielsen foreslog også at bestyrelsen sætter et mål for hvor stor egenkapital max bør være. 
Annedorte bekræftede at dette vil blive medtaget i bestyrelsens arbejde med at udarbejde et revideret sæt 
vedtægter.  

Med ovennævnte kommentarer in mente blev forslaget om godkendelse af plan og budget godkendt. 

6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår 
Jakob foreslog (igen) at kontingentet ikke nedsættes for 2022, og følgende at pris på deltagelse på årsmøde 
kunne blive så lille som muligt.  Jan gjorde rede for hvordan forsamlingen formelt kunne behandle forslaget 
givet at afstemning forlods har været mulig og afgivet elektronisk. Annedorte forslog at punktet elaboreres 
yderligere og sendes ud til medlemmerne på et senere tidspunkt og i en separat afstemning, hvilket der 
blev givet opbakning til.  

Dermed blev godkendelse af kontingent udsat.  

7. Indkomne forslag 
ingen forslag 

8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder: Valg af Kasserer, Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 
samt Valg af revisor og -suppleant 
På valg som kasserer er Marianne Gauffriau (KB), som blev genvalgt. 

På valg til de tre pladser i bestyrelsen er Camilla Riel (RUC), Jakob D. Sørensen (AU), Mads Lykke Berggreen 
(VIA) og Martin Lund (Malmø universitet).  Efter en ultrakort præsentationsrunde opsummerede Marianne 
resultat af valghandling at følgende tre medlemmer indtræder/genindtræder i bestyrelsen for perioden 
2021-2023: 

 Camilla Riel 
 Jakob D Sørensen 
 Mads Lykke Berggreen 
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En tak fra Annedorte til Martin Lund for at stille op og til Christina Virring Rasmussen for bestyrelsesarbejde 
de sidste to år. 

Valg af revisionsfirma ved afstemning; Bille & Buch Andersen A/S 

Pernille Hamburger Grøngaard blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 
Ingen yderligere ting eller sager   

Som dirigenten konstaterede Jan Andersen at generalforsamlingen var afsluttet. 

10. juni 2021 

 


