Referat af 7. generalforsamling i NETØK (Netværk for økonomisk politisk debat)
Afholdt fredag den 5. oktober 2018, kl. 15:10 på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18,
2200 København N, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forslag til aktiviteter i det kommende år
i) Pensionskasser og/eller statsmagt i kampen for et bedre klima?
ii) Tabere og vindere fra finanskrisen – den sidste og den kommende.
6. Regnskab
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

1. Niels Rasmussen valgtes til dirigent
2. Nils Enrum valgtes til referent
3. Forsamlingen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indkaldt, og
dagsordenen blev godkendt.
4. Bestyrelsens beretning. Formandens beretning forelå i skriftlig form og den blev med tak taget til
efterretning.
5. Forslag til aktiviteter i det kommende år
i) Pensionskasser og/eller statsmagt i kampen for et bedre klima?
ii) Tabere og vindere fra finanskrisen – den sidste og den kommende.
Ud over med disse to forslag som fremgik allerede af dagsordenen vedtoges det at gå videre
også med en tredje idé om et møde med temaet feministisk økonomi, kønskvotering o.l.
6. Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet, som godkendtes med den kommentar, at
foreningens formue viser, at vi har godt råd til at afholde større arrangementer og arrangementer
med internationale kapaciteter som fx Colin Crouch og dagsaktuelle Heiner Flassbeck og Vitor
Escária.
7. Bestyrelsessuppleant Søren Borch ønskede ikke genvalg. Af de fremmødte tilkendegav Karen
Helveg Petersen at ville stille op til at være suppleant. Som ny bestyrelse valgtes Irene Odgaard,
Jørgen Lindgaard Pedersen, Jesper Jespersen, Niels Rasmussen, Nils Enrum og Karen Helveg
Petersen (suppleant). Søren Borch fik stor tak for sit arbejde med websiderne. Ved et
efterfølgende møde konstitueredes bestyrelsen med Jørgen som formand, Irene som kasserer og
Nils E. som ”webmaster”.
8. Som revisor genvalgtes Bengt-Åke Lundvall.
9. Under punktet ”Eventuelt” drøftedes markedsføringen af foreningen og dens arrangementer.
Markedsføringen lader noget tilbage at ønske. Karen Helveg P. opfordrede til at bruge Facebook
og fik det svar, at foreningens bestyrelse tidligere har undersøgt dette, men er veget tilbage for
det, bl.a. fordi det syntes at kræve en betydelig løbende aktivitet og vedligeholdelse. Karen ville
undersøge de konkrete muligheder og stille et forslag.

