
NETØK 

4. Generalforsamling fredag 2.10.2015 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Godkendelse af dagsordenen  

3) Formandens beretning 

4) Regnskabsaflæggelse 

5) Fremadrettede aktiviteter 

6) Bestyrelsesvalg og valg af revisor 

7) Eventuelt 

 

Deltagere: Søren Borch, Nils Enrum, Jesper Jespersen, Jørgen Lindgaard Pedersen, Niels Rasmus-

sen, Poul Wolffsen.  

 

Ad 1)  

Valg af dirigent: Søren Borch (SB) 

Valg af referent: Poul Wolffsen (PW) 

Ad 2) 

Godkendt 

Ad 3) 

Bestyrelsens beretning (udsendt på forhånd):  

Formanden Jørgen Lindgaard Pedersen (JLP) aflagde beretningen: 

 Medlemsopgørelsen (2.10.2015) viser, at der er 52 individuelle medlemmer, 3 institutionelle 

medlemmer (Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Dansk Socialrådgiver Forening, FTF) samt 15 

gæstemedlemmer (1 årige medlemsskaber tildelt oplægsholdere uden for foreningen). Det for-

ventes, at der vil finde en mindre vækst sted i antallet af individuelle medlemsskaber på 5 – 7 

stykker i det resterende kalenderår. Siden sommeren har vi fået omkring 15 nye medlemmer 

formodentlig i sammenhæng med generalforsamlingsseminaret og den ret intensive markedsfø-

ring af dette. 

 Seminaraktiviteter i perioden: 

1) Øget ulighed – hvorfor? 26. september 2014, ca. 40 deltagere (bortset fra indledere) 

2) Hvad kan finanspolitikken? 23. januar 2015, ca. 30 deltagere 

3) Deflation og langvarig svagvækst, 8. maj 2015, ca. 20 deltagere 

Derudover i samarbejde med FTF 

4) Deleøkonomi, 3. marts 2015, ca. 20 deltagere 

5) Hængekøjeproblematikken, 20. august 2015, ca. 20 deltagere 

 Det blev nævnt, at det har været ret let at opnå tilsagn fra eksterne, højt kvalificerede oplægs-

holdere til seminarerne. Det kan gøres, fordi seminarerne er af høj indholdsmæssig kvalitet og 

har et ret højt deltagertal. 



 Fællesmøderne arrangeret af FTF og NETØK har især tiltrukket deltagere fra kredsen af øko-

nomer og politikere fra fagbevægelsen, i alt ca. 20 deltagere heraf 4- 5 deltagere fra NETØK 

kredsen. 

Beretningen blev godkendt 

Ad 4) 

Regnskabet (udsendt på forhånd) blev aflagt af formanden, da den oprindeligt valgte kasserer Chri-

stian Gormsen havde trukket sig af hensyn til sit arbejde. Revisorberetningen (ligeledes udsendt på 

forhånd) er anmærkningsfri. JLP nævnte, at kassebeholdningen var god (ca. 15.000 kr.), og forenin-

gen ville være i stand til at betale rejseomkostninger for eksterne oplægsholdere og eventuelt op-

kræve et mindre seminargebyr end det omkostningsægte. Han tilføjede dog og betonede, at økono-

mien i ret høj grad afhænger af bidragene fra de institutionelle medlemmer.  

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 5) 

 Med hensyn til fremadrettede aktiviteter havde JLP og Jesper Jespersen (JJ) fire forslag til se-

minarer i det kommende år. Alle forslag blev fundet værdige til yderligere detaljering: 

 Europa og Europas økonomiske styring. JJ og Niels Rasmussen (NR) gav tilsagn om at udar-

bejde et forslag, der gerne skulle blive til et seminar inden jul. 

 Model, Virkelighed, og Praksis. Det blev nævnt, at seminaret skulle have et ”domæne”, referere 

til en mere konkret model eller modelarbejde. Nils Enrum (NE) ville komme med et forslag. 

 Gode penge, demokratisering af pengepolitikken. JJ og NR (som har en værdifuld islandsk kon-

takt) ville tage sig af forslaget 

 Sundhedssektorens politiske økonomi (den bedste titel, synes jeg PW). Sundhed og Økonomi 

(næstbedste, PW). Sundhedsøkonomi (ikke særlig brugbar, PW). En del diskussion om relevante 

emner, der kunne tages op; stigende sundhedsomkostninger og stigende medicinforbrug, finan-

siering af sundhedssektoren, medicinbranchens styring/indflydelse på forskning og forsknings-

publicering. JLP ville se nærmere på forslaget.      

 Lidt løs snak om hvervning af nye medlemmer. 

Ad 6) 

Til ny bestyrelse blev valgt: 

Jørgen Goul Andersen, Nils Enrum, Jesper Jespersen, Jørgen Lindgaard Pedersen og Niels Rasmus-

sen.  

Som suppleant til bestyrelsen valgtes Søren Borch og som revisor Bengt-Åke Lundvall. 

Ad 7) 

Under eventuelt foreslog Jesper Jespersen at rette en tak til Jørgen Lindgaard Pedersen for det store 

arbejde han lægger i foreningen. Det kunne en enig generalforsamling tilslutte sig med klapsalver. 

Referenten med enkelte præciseringer fra de tilstedeværende generalforsamlingsdeltagere, 5.10.15 



Konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen 2. 10. 15 kl. 16:45: 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med JLP som formand, NR 

som kasserer og NE som webmaster. Det forventes, at SB fuldt ud deltager i bestyrelsesarbejdet, der 

i overvejende grad sker via mailkorrespondancer. 

Generalforsamlingsreferenten 5. 10. 2015  

 


