Fredag d. 26.09 2014

Referat af generalforsamlingen afholdt i forbindelse med Årsmødet, SDU.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent: Marius Henriksen.
2. Valg af referent: Tine Alkjær.
3. Valg af stemmetællere: 4. Bestyrelsens årsberetning: Fremlagt af DBS formand Marius Henriksen. Se bilag hvor beretningen
findes i fuld længde. Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Forelæggelse af regnskab: Marius Henriksen fremlagde regnskabet. Finn Bojsen-Møller bemærkede
at det er et problem at DBS uddeler æresmedlemsskaber.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år: Marius Henriksen fremlagde budgettet for
2014/2015. Det var ingen yderligere kommentarer til budgettet og det belv derfor enstemmigt
godkendt af generalforsamlingen.
7. Valg af formand
Formand Marius Henriksen ønsker ikke at genopstille: Anders Holsgaard-Larsen stillede op som
formand og takkede for valget.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år: Tine Alkjær ønsker at genopstille og belv
herefter valgt. Karen Søgaard havde valgt at træde ud af bestyrelsen og Henrik Koblauch meddelte
at han ønskede at træde ind i bestyrelsen. Hen blev herefter valgt.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en periode på 1 år: Michael Dalstra havde meddelt at han
ønskede at stille op som suppleant og han blev herefter valgt.
10. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.
11. Eventuelt: Bente R Jensen foreslog at deltagelse i årsmødet så er man medlem af selskabet.
Christian Gammelgaard foreslog at indføre studentermedlemsskaber. Den kommende bestyrelse
må overveje dette. Anders Holsgaard-Larsen foreslog at skabe lidt mere dynamik i perioden mellem
årsmøderne via fx Facebook. John Rasmussen bemærkede at DBS’ økonomi er meget lille og måske
kunne man have institutmedlemsskaber på større beløb. Dette kunne inkludere
studentermedlemsskaber. Mark de Zee bemærkede at vi skal huske at vi er affilierede med ISB og
kan søge støtte dér for at trække. Tak til Marius Henriksen og Karen Søgaard for deres engagement
og store arbejde i DBS.

Vedtægterne kan findes på hjemmesiden (www.danskbiomekaniskselskab.dk).
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

BESTYRELSENS BERETNING 2013/14

Aktiviteterne i Dansk Biomekanisk Selskab er koncentreret i velorganiserede årsmøder og der sker ikke
meget i den mellemliggende periode. Årsmødet i København var set fra bestyrelsen en succes på såvel det
faglige indhold, som med hensyn til tilslutningen selvom det var en smule lavere end tidligere år (34 i 2013 i
modsætning til 48 i 2012). Et højt deltagerantal til årsmøderne er en vigtig målsætning for selskabet.
Medlemsskaren er desværre dalende. Vi opfordrer til at man fornyer sit medlemskab. Tilslutningen til
årsmøderne er god og foreningen er et vigtigt samlingspunkt for forskningsområdet i Danmark. Selskabets
primære funktion er afholdelse af årsmødet og vedligeholdelsen af hjemmesiden. DBS tæller godt og vel 14
betalende medlemmer og fem æresmedlemmer.
Af samme grund er selskabets økonomiske råderum begrænset, hvilket også fremgår af regnskab/budget.
Der er dog ingen umiddelbart forestående udgifter der kan tømme kassen, så vi vurderer at selskabets
økonomi som værende sund (om end lille).
På trods af at selskabet nu har en hjemmeside, så har kommunikationen mellem bestyrelsen og
medlemmerne været vanskeliggjort af problemer med udsendelsen af nyhedsbreve og senest udsendelse
af kontingentopkrævninger. Disse problemer er af en karakter så de kun kan løses af vores webudvikler
(konsulent) og her har vi erfaret at servicen har været meget svag og problemløsningen har beklageligvis
ladet vente på sig.
I år har Dansk Biomekanik gjort sig bemærket internationalt ved at det biomekaniske forskningsmiljø ved
Københavns Universitet, drevet af Tine Alkjær og Erik Simonsen fra Panum Instituttet, bød på afholdelse af
ISB kongressen i København i 2017. Vi var i opløbet men tabte desværre til Brisbane i Australien.
Karen Søgaard har valgt at træde ud af bestyrelsen og skal have en stor tak for sin indsats. Karen var en del
af den oprindelige gruppe der tog initiativ til stiftelsen af selskabet og hun har bidraget betragteligt til at
skabe det selskab vi har i dag.
Formand Marius Henriksen har efter grundige overvejelser også valgt at træde ud af bestyrelsen. Marius
har været formand siden selskabets stiftelse og det er hans vurdering at der er behov for nyt blod i
bestyrelsen for at selskabet kan udvikle sig på den mest konstruktive måde.
Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde i det forgangne år, og jeg ser frem til
det videre arbejde.

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB
Resultatopgørelse for regnskabsåret 2013/2014:
Indtægter:
Medlemskontingenter:
Årsmødetilmeldinger:
Sponsorat (årsmøde):
Renter af indestående i bank 2013:

kr. 800,00
kr. 9.000,00
kr. 2.010,85
kr. 0,00

Indtægter i alt:

kr. 11.810,85

Udgifter:
Årsmøde
Forplejning:
Keynote speaker:
Stenopris:
Årsmøde total

kr. 7.330,00
kr. 1.785,00
kr. 567,40

IT
Hjemmeside:
Epay, oprettelse og abonnement:
Nets, Dankortaftale (oprettelse og årsafgift).
Nets, Dankort transaktionsgebyrer:
IT total

kr. 330,00
kr. 1.486,39
kr. 1.000,00
kr. 68,83

kr. 9.682,40

kr. 2.885,22

Øvrige
Gebyr, Nordea Bank

kr. 10,00

Udgifter i alt:

kr. 12.577,60

UNDERSKUD

kr. -766,77

Balance pr. 30.06. 2014:
Aktiver:
Likvid beholdning:
Nordea Bank:

kr. 3.640,32

Passiver:
Egenkapital:

kr. 3.640,32

Underskrifter:

Marius Henriksen
Formand

Tine Alkjær
Kasserer

Jonas Thorlund
Revisor

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB
Budget for regnskabsåret 2014/2015:

Indtægter:
Medlemskontingenter
Personlige medlemmer
Indtægter i alt:

kr. 3.000,00
kr. 3.000,00

Udgifter:
IT
Udgifter ialt:

kr. 3.000,00
kr. 3.000,00

Balance

kr. 0,00

Overførsel fra likvide midler

kr. 0,00

