
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Netværk for Økonomisk Politik  
10. 12. 2013 kl. 13:00-15:00 
 
Tilstedeværende: Nils Enrum, Jørgen Lindgaard Pedersen, Christian Gormsen (referent). 
Afbud: Jesper Jespersen, Jørgen Goul Andersen 
 
 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af vedtægter (se 3. udkast ved Jørgen ) 

3. Kommende arrangementer (se beslutningsreferat fra generalforsamlingen vedhæftet dette 

dagsordensforslag) 

 Jespers tidligere fremsendte forslag baseret på kommende nummer af Samfundsøkonomen. 

Se vedhæftet synopsis 

4. Bestyrelseskonstituering 

 Valg af formand 

 Valg af kasserer 

Udpegning af medlemmer til andre mere permanente opgaver: 

 Webmaster 

5. Oprettelse af bankkonto 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

 

Jørgen den 29. 11. 2013 

  



 
 

1. Dagsorden godkendt.  
 

2. Vedtægterne blev vedtaget. Der er indført to små tilføjelser:  
§2 bliver ”Foreningens formål er at stimulere en pluralistisk og kritisk økonomisk debat.  
§3 bliver ”Foreningens aktiviteter består i kommunikation om økonomisk teori og politik – 
fx afholdelse af seminarer – samt formidling af deltagere til den løbende debat om 
økonomisk politiske emner.  
 
Ændringen i §3 er udtryk for et ønske om også at kunne afholde andre former for aktiviteter 
end seminarer. Der var enighed blandt de tilstedeværende om, at gensidig støtte og 
diskussion blandt medlemmerne ved skrivning af debatindlæg med videre kunne være en 
god idé. Det var imidlertid ikke klart, hvordan dette bedst kunne organiseres i praksis.  
 

3. Kommende arrangementer. To datoer blev fastsat til heldagsseminarer i foråret. 
a. 7. marts 2014 afholdes arrangement med foreløbig titel ”Vækst, Hvorfor/Hvorfor 

ikke”. Arrangementet spiller sammen med et temanummer af Samfundsøkonomen 
af samme navn.  
Tovholder på arrangementet er Jesper Jespersen (supplering efter behov).  

b. 2. maj 2014 afholdes arrangementet ”Økonomistudiets pensum og lærebøgerne”. 
Arrangementet vil debattere indholdet af økonomiuddannelserne, hvis muligt med 
undervisere på studierne.  
Tovholdere på arrangementer er Nils Enrum og Christian Gormsen. 
 

4. Sammensætning af bestyrelse. 
Jørgen Lindgaard Pedersen er valgt til formand. Det blev diskuteret hvilken rolle 
formanden skulle spille, der var enighed om, at der ikke var behov for at formanden agerede 
talsperson for foreningen.  
Christian Gormsen er valgt til kasserer. Nils Enrum er foreningens webmaster. 
 

5. Kasseren opretter en foreningskonto i Arbejdernes Landsbank (oprettelse er gratis). Der 
udsendes herefter mail til potentielle medlemmer med anmodning om betaling af 
kontingent (100 kr.), kontingent kan således følge kalenderåret, Jørgen udsender udkast til 
bestyrelsen til denne mail.  
 

6. Jørgen Lindgaard Pederen og Christian Gormsen har holdt møde med ”Netværk for Velfærd 
og Demokrati”. Rasmus Prehn (MF, S) var også til stede.  
Konklusionen på mødet var, at et gennemarbejdet forslag på en enkeltsag nok ville have 
mere gennemslagskraft end at skrive et sammenhængende politisk program for 
venstrefløjen. Det forslag, der var mest stemning for, var ”offentligt-privat samarbejde”. 
Der afholdes et nyt fælles møde den 15. januar kl. 15-17 for at diskutere dette.  
Da NETØK ikke har noget politisk sigte, deltager medlemmerne ikke som repræsentanter 
for foreningen, NETØKs rolle er udelukkende at formidle kontakt.  
Yderligere information fra mødet kan fås ved henvendelse til Jørgen Lindgaard Pedersen 
eller Christian Gormsen 
 

7. Næste møde indkaldes i koordination med Jesper Jespersen og Jørgen Goul Andersen.  
 


