Generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab
Aarhus Universitet
22. september 2017

1) Valg af dirigent:
Anders H Larsen
2) Valg af referent:
Ernst A Hansen
3) Valg af stemmetællere:
Anders H Larsen
4) Godkendelse af forsinket dagsorden:
Ingen indvendinger
5) Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse:
Der henvises til skriftlig årsberetning. Godkendt.
6) Forelæggelse af regnskab til godkendelse:
Godkendt.
7) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse:
Der henvises til budgettet.
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Maj H Thomsen, genvalgt
Ernst A Hansen, genvalgt
9) Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Michel Dalstra, genvalgt
Tina Dalager, genvalgt
10) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
11) Eventuelt.
John Rasmussen foreslår at Stenoprismodtagerne betaler medlemskab ligesom normale
medlemmer. Bestyrelsen svarer at de har overvejet det, men så længe økonomien tillader det vil
man fastholde modellen. Det er dog naturligvis tilladt for Stenoprismodtagere at betale
medlemskab hvis de ønsker at at støtte selskabet på den måde. Karen Søgaard gør opmærksom
på at der er 10 års jubilæum næste år – skal man lave en form for ekstra fejring? Bestyrelsens svar
at det er godt at være opmærksom på. Måske kunne man koble vores møde op på et andet
arrangement for at skabe ekstra opmærksomhed og flere deltagere.

Der var 19 deltagere til generalforsamlingen

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB

Resultatopgørelse for regnskabsåret 2016/2017:
Indtægter:

Medlemskontingenter:
Renter af indestående i bank 2016:
Indtægter årsmøde 2016

kr. 5.800,00
kr.
0,00
kr. 19.950,00

Indtægter i alt:

kr. 25.750,00

Udgifter:

IT
Hjemmeside (domænenavn og webhotel):
Epay, abonnement:
Nets, Dankort årsafgift og transaktionsgebyrer:
IT total

kr. 355,00
kr. 1.485,00
kr. 1.093,13

Bestyrelsesmøder
Forplejning + transport

kr. 2.933,13
kr. 2.047,30

Årsmøde
Tilbageførsel tilmelding årsmøde
Udgifter i alt:

kr. 7.217,18
kr. 300,00
kr. 12.497,61

OVERSKUD

kr. 13.252,39

Balance pr. 30.06. 2017:
Aktiver:

Likvid beholdning:
Nordea Bank primo
Overført overskud
Nordea bank ultimo

kr. 8.312,98
kr. 13.252,39
kr. 21.565,37

Passiver:
Egenkapital:

kr. 21.565,37

Aktiver i alt

kr. 21.565,37

Passiver i alt:

kr. 21.565,37

Underskrifter:

Anders Holsgaard Larsen
Formand

Tine Alkjær
Kasserer

Jonas Thorlund
Revisor

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB
Budget for regnskabsåret 2017/2018:
Indtægter:

Medlemskontingenter
Personlige medlemmer
Indtægter i alt:

Udgifter:
IT

Udgifter ialt:

Balance

Overførsel fra likvide midler

kr. 3.000,00

kr. 3.000,00

kr. 3.000,00

kr. 3.000,00

kr. 0,00
kr. 0,00

BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017
Aktiviteterne i Dansk Biomekanisk Selskab er koncentreret i velorganiserede årsmøder og udover 2
bestyrelsesmøder, har der ikke været officielle aktiviteter i den mellemliggende periode.
Bestyrelse bestående af Anders Holsgaard Larsen (Formand), Henrik Koblauch (Næstformand), Tine Alkjær
(Kasserer), Maj Halling Thomsen (Bestyrelsesmedlem), Ernst Albin Hansen (Bestyrelsesmedlem) samt
Michel Dalstra (Suppleant) og Tina Dalager (Suppleant) konstituerede sig ved bestyrelsesmøde d. 10. januar
2017.
Ved bestyrelsesmødet d. 10. januar 2017 ved Institut for Produktionsdyr og Heste i Taastrup blev årsmødet
2016 i Hillerød evalueret.
Årsmødet var fra bestyrelsen set en succes på såvel det faglige indhold (20 abstracts), som med hensyn til
tilslutningen (60 betalende deltagere) samt mødets organisering og struktur. Et højt deltagerantal til
årsmøderne er et vigtigt middel, for at selskabet kan honorere målsætningen om at fremme læren om og
kendskabet til biomekanik i Danmark.
Studenterkonkurrencen blev afviklet for anden gang og efter bestyrelsens mening med stor succes. Det er
intentionen at studenterkonkurrencen vil fortsætte ved de kommende årsmøder for at stimulere til et
aktivt videnskabeligt program med fokus på nye/unge forskere.
Aalborg Universitet skal have en stor ros for deres engagement i at biddrage til årsmødet med mange
abstracts samt studerende. Hermed også en opsang til de Institutioner, der ikke biddrager ved mødet, da vi
som Fagligt Selskab men et relativt lille medlemstal er sårbare. Vi opfordrer derfor alle Institutioner til at
biddrage aktivt da vores erfaring er, at DBS er et godt forum for faglige diskussioner samt netværk for
specielt unge forskere.
Automatisk betalingssystem har tidligere været undersøgt som en mulighed for at lette
kontingentopkrævningen. Da det er en omfattende teknisk omlægning og da sidste års generalforsamling
ikke ytrede ønsker om en ændring, fortsætter vi som tidligere. Tine rykker på vegne af bestyrelsen (via egen
e-mail konto) til dem, som ikke betaler i første omgang.
Vi ønsker at flow af bestyrelsesmedlemmer og vil til næste års generalforsamling indstille at Selskabets
nuværende næstformand, Henrik Koblauch opstiller som formand og at selskabets nuværende formand
indtræder som menigt bestyrelsesmedlem. Dette vil fremgå at næste års indkaldelse til
generalforsamlingen.
Ved selskabets andet bestyrelsesmøde d. 2. maj ved Odense Universitetshospital 2017 talte vi om:
Årsmødet 2017, hvor vi efterhånden har en god skabelon for værtsrollen. I den forbindelse opfordres
interesserede medlemmer til at påtage sig værtsrollen og diversitet i værts-institutionernes fagbaggrund
skal være velkommen.
Facebook-siden fungerer og der er en forholdsvis stor modtagergruppe for vores opslag med ca 210
’følgere’ og en såkaldt rækkevidde for opslag på ca 500. I praksis betyder det at cirka 200-800 ser/læser
vores opslag afhængig af hvor mange, der deler de enkelte opslag. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at
’like’ vores side og at ’dele’ opslagene. Medlemmer er velkomne til at fremsende interessante
opslag/informationer, som får størst synlighed på siden ved at Formanden, som administrator af FB-siden,
opslår emnet.

Henvendelse fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskab om symposium til deres Sportskongres 2018. Vi kunne
desværre ikke i bestyrelsen med meget kort varsel indsende et forslag, men vi har ytret interesse i at
biddrage med symposium, keynote eller workshop i 2019. Forslag fra medlemmerne er velkomne ellers vil
vi i bestyrelsen formentlig kontakte relevante og interesserede samarbejdspartnere til at indsende et
videnskabeligt forslag.
Medlemsskaren har været stigende med 37 kontingentregistreringer i 2015 og 26 i 2016 set i forhold til 14
stk. i 2014. Dags dato har vi 29 kontingentregistreringer for 2017. Der vil blive udsendt venlig påmindelse
(rykker) til restanterne i indeværende kvartal.
På trods af et begrænset råderum har selskabet mulighed for at dække udgifter i forbindelse med
bestyrelsesmøder samt andre obligatoriske udgiftsposter jævnfør regnskabet. Bestyrelsen ønsker at
oparbejde en beholdning på ca 10.000 kr der kan anvendes som en mindre underskudsgaranti på ca 2-3000
kr for arrangørerne af kommende årsmøder.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde i det forgangne år, og jeg ser frem
til det videre arbejde.
Anders Holsgaard Larsen, Formand

