Referat af generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab fredag d. 7/10-2016
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent: Anders Holsgaard Larsen
2) Valg af referent: Maj Halling Thomsen
3) Valg af stemmetællere: Ernst Albin og Tina Dalager
4) Bestyrelsens årsberetning: Fremlagt af DBS formand Anders Holsgaard Larsen. Se bilag hvor beretningen
findes i fuld længde. Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
5) Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Kasserer Tine Alkjær gennemgik regnskab. Der var ingen
kommentarer til regnskabet.
6) Forelæggelse af budget: Kasserer Tine Alkjær gennemgik budgettet. Der var ingen kommentarer til
budgettet og det blev derfor enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
7) Valg af formand: Anders Holsgaard Larsen blev genvalgt.
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Henrik Koblauch blev genvalgt og kasserer Tine Alkjær
blev genvalgt.
9) Valg af 2 suppleanter for 1 år: Michel Dalstra og Tina Dalager blev begge genvalgt.
10) Indkomne forslag
a) Orientering om interessegrupper/netværk: Der er ikke til dato oprettet interessegrupper. Bestyrelsen
foreslår at disse inaktiveres på hjemmesiden, men at det opretholdes som et formål.
b) Interesse for fortløbende automatisk betaling som kræver skriftlig udmeldelse: Automatisk
betalingsmodul diskuteredes: Der var ingen som var imod at bestyrelsen kunne tilbyde medlemmer
tilmelding til automatisk betaling. Det skal være frivilligt; så man også har mulighed for at modtage faktura,
f.eks. hvis kontingent skal betales via arbejdsplads/bevilling. Det foresloges, at medlemmer automatisk
bliver udmeldt ved tre fortløbende års manglende betaling.
11) Eventuelt: Diskussion om vedtægter skal ændres, således at Stenopris-modtagere bliver betalende
medlemmer. Dette var der ikke umiddelbart behov for eller stemning for.
Der arbejdes fortsat med synliggørelse af selskabet. Der opfordres til at alle kommer med abstracts til vores
årsmøder. Årsmødet er vores vigtigste aktivitet.
Vedtægterne kan findes på hjemmesiden (www.danskbiomekaniskselskab.dk).
/Maj Halling Thomsen

BESTYRELSENS BERETNING 2015/2016
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. 12. januar
2016.
Ved bestyrelsesmødet d. 12. januar blev årsmødet 2015 i Aalborg evalueret
Årsmødet var fra bestyrelsen set en succes på såvel det faglige indhold (18 abstracts), som med hensyn til
tilslutningen (40 betalende deltagere og yderligere ca. 10-15 studerende) 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 første 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.
Ved selskabets andet bestyrelsesmøde d. 31. maj 2016 talte vi om synliggørelse af selskabet
Der blev besluttet at bestyrelsen i den kommende periode prioriterer arbejdet med forbedring af
hjemmesiden, som skal fungere som et visit-kort for selskabet. Der er blevet nedsat et udvalg bestående af
Tine Alkjær og Henrik Koblach. Udvalget arbejder med en ’pragmatisk’ opdatering af hjemmesiden så den
er opdateret hvad angår nyheder og aktuelle billeder og at den bliver (mere) mobil-venlig.
Automatisk betalingssystem har længe været et ønske for at lette kontingentopkrævningen. Da det er en
omfattende teknisk omlægning afventer vi generalforsamlingens holdning til automatisering af
betalingsmodulet, da vi må økonomisere med vores arbejdsmæssige ressourcer.
Facebook-siden fungerer og der er en forholdsvis stor modtagergruppe for vores opslag med ca 180
’følgere’ og en såkaldt rækkevidde for opslag på ca 500. I praksis betyder det at cirka 200-600 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.
Medlemsskaren var sidste år stigende med 37 kontingentregistreringer set i forhold til 14 stk. i 2014. Dags
dato har vi 26 kontingentregistreringer for 2016. 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 5000
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

Resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/2016:
Indtægter:
Medlemskontingenter:
Renter af indestående i bank 2015:
Indtægter årsmøde 2015
Indtægter årsmøde 2016

kr. 5.200,00
kr.
0,00
kr. 12.000,00
kr. 300,00

Indtægter i alt:

kr. 17.500,00

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

kr. 330,00
kr. 1.485,00
kr. 1.079,23
kr. 2.894,23

Bestyrelsesmøder
Forplejning
Transport

kr. 0,00
kr. 325,00

Årsmøde

kr. 12.300,00

Udgifter i alt:

kr. 15.519,23

OVERSKUD

kr. 1.980,77

Balance pr. 30.06. 2016:
Aktiver:
Likvid beholdning:
Nordea Bank primo
Overført overskud
Nordea bank ultimo

kr. 6.332,21
kr. 1.980,77
kr. 8.312,98

Aktiver i alt

kr. 8.312,98

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

kr. 8.012,98
kr. 300,00
kr. 8.312,98

Underskrifter:

Anders Holsgaard Larsen
Formand

Tine Alkjær
Kasserer

Jonas Thorlund
Revisor

Budget for regnskabsåret 2016/2017:

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

