Mandag 14. september 2015

Hermed indkaldes til generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab fredag d. 25. september 2015 på
Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Aalborg University.
Tilstede: 15 personer (DBS medlemmer).
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Årsmødet der finder sted samme dag og sted.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent: Anders Holsgaard-Larsen
2. Valg af referent: Tine Alkjær
3. Valg af stemmetællere: Henrik Koblauch.
4. Godkendelse af dagsorden og forsinket indkaldelse: Godkendt trods for sen indkaldelse, som
formanden beklagede.
5. Bestyrelsens årsberetning: Anders Holsgaard-Larsen (se separat dokument). Det foreslås fra salen
at vi linker til DBS Facebook-gruppe via hjemmesiden (hvilket er ordnet nu:
http://www.danskbiomekaniskselskab.dk/article?id=22 ).
6. Forelæggelse af regnskab: Kommentarer: Ingen.
7. Forelæggelse af budget for det kommende år: Kommentarer: Ingen.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. Ernst genvalgt, Maj genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter for en periode på 1 år: Michel genopstiller og genvalgt. NY suppleant. Forslag:
Tina Dalager stiller op og modtog valg. Bestyrelsen konstitueres ved førstkommende
bestyrelsesmøde.
10. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
11. Eventuelt.: Nye miljøer, Robot i Odense og Aalborg. Velfærdsteknologi. Studenterpris (penge pris?)
UCC kunne være et nyt sted at afholde årsmøde. Studenterpris – reklame, her skal vi gøre noget
mere således alle ved at der er en pris for de studerende.

Vedtægterne kan findes på hjemmesiden (http://www.danskbiomekaniskselskab.dk/articles-of-association
).
/Tine Alkjær

BESTYRELSENS BERETNING 2014/2015
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) konstituerede sig ved bestyrelsesmøde d. 4. februar 2015.
Ved mødet blev DBS formålsparagraf diskuteret og der var enighed om, at den oprindelige formulering fra
selskabets oprettelse stadig er dækkende.
DBS Formål (http://www.danskbiomekaniskselskab.dk/purpose)
”at fremme læren om og kendskabet til biomekanik. Dette skal foregå ved at fremme
nationale og internationale kontakter mellem videnskabsfolk indenfor området, fremme viden
om Biomekanik på nationalt plan blandt relevante faggrupper og den generelle befolkning,
samt samarbejde med beslægtede nationale som internationale organisationer”

Årsmødet i Odense var fra bestyrelsen set en succes på såvel det faglige indhold (29 abstracts), som med
hensyn til tilslutningen (ca 40 betalende deltagere). Et højt deltagerantal til årsmøderne er et vigtig middel,
for at selskabet kan honorere målsætningen.
Indkomne forslag fra årsmødet blev diskuteret og der blev besluttet at etablere en studenterpris, hvis
format afprøves ved dette årsmøde. Ligeledes blev det besluttet at etablere en Facebook side for at have
en fleksibel platform for informationer omkring diverse tiltag og aktiviteter, der kan have interesse for
selskabets medlemmer.
Ved selskabets andet bestyrelsesmøde d. 18. maj 2015 blev det besluttet at selskabet arbejder med at
implementere en automatisk medlemsopkrævning, som kan trække penge automatisk indtil man som
medlem aktivt afmelder sig. Ligeledes arbejder vi sammen med web-designer Thomas Skytte på at etablere
ny hjemmeside, der bl.a. lever op til krav om ’mobilvenlig udgave’. Status for disse tiltag er pt ikke afklaret.
Medlemsskaren er stigende og der er nu 37 kontingentregistreringer set i forhold til 14 samme tid sidste år.
Af samme grund er økonomien i positiv udvikling og på trods af et begrænset råderum har selskabet
mulighed for at dække udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder samt andre obligatoriske udgiftsposter
jævnfør regnskabet. Bestyrelsen overvejer om der ved fortsat god økonomi skal være en lille økonomisk
erkendtlighed i forbindelse med studenterprisen.
Ved sidste års generalforsamling valgte Karen Søgaard og Marius Henriksen at træde ud af bestyrelsen.
Karen og Marius var en del af den oprindelige gruppe, der tog initiativ til stiftelsen af selskabet og de har
begge bidraget betragteligt til at skabe det selskab, vi har i dag. Vi takker for deres store og positive
arbejdsindsats.
Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde i det forgangne år, og jeg ser frem til
det videre arbejde.
Anders Holsgaard Larsen

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB
Resultatopgørelse for regnskabsåret 2014/2015:
Indtægter:

Medlemskontingenter:
Renter af indestående i bank 2014:
Tidlig indbetaling til årsmødet 2015:
Indtægter i alt:

kr. 7.400,00
kr. 0,00
kr. 300,00
kr. 7.700,00

Udgifter:

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

kr. 355,00
kr. 1.485,00
kr. 1.026,41
kr. 2.866,41

Bestyrelsesmøder
Forplejning
Transport

kr. 607,00
kr. 1.134,00

Øvrige
Gave til aftrædende bestyrelsesmedlemmer

kr. 400,00

Udgifter i alt:

kr. 5.007,41.

OVERSKUD

kr. 2.692,59

Balance pr. 30.06. 2015:
Aktiver:

Likvid beholdning:
Nordea Bank:

kr. 6.332,21

Passiver:

Egenkapital:
Skyldigt beløb til årsmødearrangørerne i Aalborg:
Passiver i alt:

kr. 6.032,21
kr. 300,00
kr. 6332,21

Underskrifter:

Anders Holsgaard Larsen
Formand

Tine Alkjær
Kasserer

Jonas Thorlund
Revisor

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB
Budget for regnskabsåret 2015/2016:

Indtægter:

Medlemskontingenter
Personlige medlemmer
Indtægter i alt:

kr. 5.000,00
kr. 5.000,00

Udgifter:
IT
Øvrigt
Udgifter ialt:

kr. 3.000,00
kr.2.000,00
kr. 5.000,00

Balance

kr. 0,00

Overførsel fra likvide midler

kr. 0,00

