Referat af generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab, 29/10 2010, Aalborg.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent: Marius Henriksen.
2) Valg af referent: Tine Alkjær.
3) Valg af stemmetællere: Ikke nødvendigt.
4) Bestyrelsens årsberetning v/ Formand Marius Henriksen: Se særskilt dokument.
Kommentarer til beretningen: Finn Bojsen-Møller gjorde opmærksom på at bestyrelsen havde lovet
at der skulle tages initiativ til dannelsen af netværksgrupper, men at det ikke rigtig fremgår af
hjemmesiden om der er sket noget her. Hertil kunne bestyrelsen svare at der er blevet udsendt
opfordringer til alle medlemmer om at komme med konkrete forslag til dannelsen af grupperne.
Desværre har vi ikke modtaget nogen henvendelser. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at der bliver
etableret netværksgrupper.
Mark de Zee nævnte at sprog på dette 2. årsmøde var engelsk fordi Aalborg har en meget stor andel
af udenlandske forskere og studerende. Det betyder ikke at næste årsmøde også skal foregå på
engelsk da det er arrangørerne af årsmødet der afgør dette suverænt.
Tine Alkjær nævnte at Christian Gammelgaard (fra ph.d.-studerende ved AAU) har tilkendegivet at
han vil hjælpe med at redigere og etablere et noget mere delikat webdesign af hjemmesiden end det
der eksisterer lige nu.
Michel Dalstra nævnte i denne forbindelse at selskabet bør have et logo. Hertil lød svaret at der
arbejdes på dette (Karen Søgaard har nogle ideer og Christian Gammelgaard vil også bidrage her).
Øvrige kommentar lød på at der burde være en egentlig webmaster og her var svaret at vi allerhelst
ville kunne dele denne opgave imellem et par af medlemmerne af bestyrelsen – men at der
selvfølgelig bør være en der har hovedansvaret for vedligeholdelsen af siden.

5) Forelæggelse af regnskab: Se særskilt dokument.
Spørgsmål til regnskabet: Henrik Koblauch spurgte: Hvorfor skal bestyrelsesmedlemmerne selv
afholde udgifter til transport til bestyrelsesmøder? Svar: Selskabets økonomi var i begyndelsen af
året ikke god nok til at dække disse udgifter hver gang bestyrelsen skulle mødes. De fleste
medlemmer havde også mulighed for at få udgiften dækket af deres institution og derfor var
beslutningen at selskabet indtil videre ikke dækker den slags udgifter.
Finn Bojsen-Møller spurgte: Hvad med en revisor? Svar: Det skal selskabet have og der er også
taget kontakt til en. Men ifølge vedtægterne kan en revisor undværes. Målet er dog at få indskrevet i
vedtægterne at selskabets regnskab skal revideres af en revisor.
6) Budget: Vedtaget.
7) Valg af formand: Marius Henriksen blev genvalgt.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer periode på 2 år. Karen Søgaard genvalgt, Tine Alkjær genvalgt.
9) Valg af 2 suppleanter for en periode på 1 år: Maj Halling Thomsen genvalgt og Jesper Bencke
genvalgt.

10) Indkomne forslag…Ingen indkomne forslag.
11) Eventuelt: Ernst Albin Hansen spurgte til datoen for årsmødet da antallet af deltagere var ca. det
halve af det der var på 1. årsmøde. Årsagen var nemlig at 2. årsmøde faldt sammen med mange
andre arrangementer i både København, Odense og Risø. Hvordan kan vi sikre at der ikke er så stor
konkurrence mellem arrangementer næste gang? Alle var enige om at det i fremtiden er værd at
undersøge om der er andre arrangementer på den dag man ønsker at afholde årsmødet, og hvis det
er muligt at sørge for at tilrettelægge det sådan at flest mulig kan deltage.

/Tine Alkjær

