
REFERAT AF DATALGFORENINGENS 
GENERALFORSAMLING 2022 

DAGSORDEN 

A. Valg af ordstyrer og referent.  

B. Bestyrelsens beretning.  

C. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. september 2021 til  
31. august 2022.  

D. Fastlæggelse af kontingent for perioden 1. september 2022 til  
31. august 2023, samt fastsættelse af budget for samme peri-  
ode.  

E. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.  

F. Udvalgsberetninger, nedsættelse af ny stormødeforberedelses-  
gruppe, og andre grupper.  

G. Lodtrækning.  

H. Eventuelt, samt almindelig diskussion.


Valg af ordstyrer og referent.  

Til dirigent valgtes Jan Mølgaard,


Til referent valgtes Niels Rose Hansen.  

Bestyrelsens beretning.  

Bestyrelsen beretning blev fremlagt af Christian Lynbech.


Det var ikke så meget at berette, der har været holdt et enkelt møde. Bestyrelsen har ikke været 
ud og spise.


Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. september 2021 til  
31. august 2022.  

Se bilag 1 regnskab.


Fastlæggelse af kontingent for perioden 1. september 2022 til  
31. august 2023, samt fastsættelse af budget for samme peri-  
ode.  

Kontingentet forblev uændret på 350 kr/år for almindelige medlemmer og 10 kr/år for studerende.


Se bilag 2 for budget.




Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.  

Der var genvalg til den siddende bestyrelse som altså også i den kommende periode vil bestå af:


• Kai Birger Nielsen

• Maibritt Kerner Mølgaard

• Dag Helstad

• Christian Lynbech


Der var genvalg af revisorerne:


• Jan Mølgaard

• Kurt Kirkedal Laursen

• Astrid Ørbæk (suppleant)


Udvalgsberetninger, nedsættelse af ny stormødeforberedelses-  
gruppe, og andre grupper.  

Faglig aften


Der var ikke nogen tilstede fra gruppen. 


Gruppen består af:


• Kai Birger Nielsen

• Peter Juhl


Begge er klar til at fortsætte.


Stormøde


Gruppen består af:


• Astrid Ørbæk

• Jan Møller

• Holger Jepsen

• Christian Lynbech

• Maibritt Kerner Mølgaard


Alle er villige til at fortsætte.


Kommetarer til stormødet:


- Et mindre auditorium der passer bedre til antallet af deltagere

- Invitere studerende tidligere

- Nedsættelse af deltagerbetalingen

- Aktiviteter ønskes fremfor blot foredrag


Forslag til emner til fremtidige stormøder:


- Virksomheds besøg. Hvis der er sikkerhed for mange studerende, er det lettere at arrangere, 
virksomhederne vil være mere motiverede.


- Et emne som ikke er datalogi relateret.




Lodtrækning.  

😄 


Eventuelt, samt almindelig diskussion. 

Emner der blev diskuteret:


- Hvordan melder man sig ind i datalogforeningen? Det er tilsyneladende ikke så nemt at finde 
ud af.


- Spørgsmål om mail adresser.

- Lettere at tilmelde sig til stormødet.

- Fremtiden - der var enighed om at foreningen og stormødet bør fortsætte.

- Datalogforeningen er ikke almindeligt kendt blandt, f.eks. blandt de studerende.

- Forhold til andre alumne foreninger


- Der er flere studenterforennger

- Der en facebookgruppe for folk der var ansat på regnecentralen.




Bilag 1 - Regnskab 2021/2022 



Bilag 2 - Budget for 2022/2023
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