NETØK
5. Generalforsamling fredag 30.09.2016
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsordenen
Bestyrelsens beretning
Forslag til aktiviteter i det kommende år:
a. Økonomi 4.0
b. Økonomiske modeller i samfundsudviklingen
Regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Deltagere: Søren Borch (SB, webredaktør, bm), Nils Enrum (NE, webredaktør, bm), Jesper Jespersen (JJ,
bm), Knud Arne Nielsen (KAN), Irene Slot Odgaard (ISO), Jørgen Lindgaard Pedersen (JLP, formand, bm),
Niels Rasmussen (NR, kasserer, bm), Inge Røpke (IR). (bm=bestyrelsesmedlem).
Sted: Metropol, Tagensvej 18, Kbh N.

Referat
1) Valg af dirigent: IR
2) Valg af referent: SB
3) Dagsorden: Godkendt
4) Bestyrelsens beretning
Formanden (JLP) aflagde beretningen, som var udsendt på forhånd.
Beretningen omtaler antal medlemmer, bestyrelsens konstituering, oversigt og seminaraktiviteter og afholdte
møder sammen med FTF og FOA.
Vi var enige om, at arrangementer skal have et tilstrækkeligt antal deltagere (fx >30), så indlægsholdere finder det umagen værd. Vi kan gerne annoncere i en avis eller på anden vis.
Vi bør se på, hvordan vi kan få yngre mennesker med i Netøk.
Beretningen blev godkendt med applaus og tak til formanden.
Websiden: Ifm dette punkt fik vi en snak om hjemmesiden. Nogle stikord:
 Den er blevet forbedret i årets løb af de to webredaktører SB og Nils Enrum (NE)
 Vi skal stærkt overveje at supplere med en Facebook-gruppe (eller -side?). Det gør fx Globale Seniorer
med stor fordel. Uden en FB er det lige før, "at vi ikke findes" :-) Via FB kan vi også annoncere billigt til
udvalgte målgrupper.
 Irene, Knud og Søren vil gerne bidrage, men først indkalder JLP til et møde om emnet med demonstration
af Globale Seniorers hjemmeside og af brug af Facebook ifm www.Strandvejskvarteret.dk, som SB administrerer. Gerne også invitere en person fra Kritiske Politters web-/FB-redaktion
 SB og NE lave en skabelon for indlæg til hjemmesiden, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan bruge,
når de vil lave et indlæg.
5) Forslag til aktiviteter i det kommende år
a. Økonomi 4.0
Nils og Søren præsenterede ideerne med udgangspunkt i at bruge scenarier for en fremtid om 20 år med robotter og megen automatisering mm. Forskellige stikord fra gf-deltagerne:
 Flere syntes, det var godt, spændende og relevant, andre var lidt tvivlende over for formen
 Nogle mente, at scenarier skal hentes fra forskere
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 Et neoliberalt scenario findes i Venstres 2025-plan og i DREAM-modellen
 Konklusion: NE og SB laver oplæg på skriv til bestyrelsen.
b. Økonomiske modeller i samfundsudviklingen
 JJ forelagde forslaget. Er modellerne som ADAM og DREAM videnskab eller ideologi?
 Hvad afspejler de indlagte adfærdsligninger
 JJ kommer med et bud på skriv til bestyrelsen.
c. Quantitative Easing
 IR og andre mente, at det kunne være et spændende emne
 Emnet bobler i bestyrelsen.
d. FNs 17 Verdensmål
 KAN fremlagde forslag, da VM har meget med økonomi at gøre
 Konklusion: Et 2-3 timers seminar i samarbejde med Globale Seniorer
 KAN følger op
e. Paul Mason, PostCapitalism: A guide to our future





PM kommer til Danmark og Netøk kan højst sandsynligt få et arrangement med ham om hans bog
Evt i samarbejde med FTF
PM berører teknologi og radikale ændringer
NE følger op på sagen.

6) Regnskab
Kassereren NR fremlagde regnskabet, som var udsendt på forhånd.
Revisorberetningen (ligeledes udsendt på forhånd) er anmærkningsfri. Revisoren Bengt-Åke Lundvall var
ikke til stede, men han havde skriftligt foreslået at bruge nogle af de opsparede midler til annoncering eller
nyhedsbrev.
Kassebeholdningen er god (ca. 59.000 kr.), og foreningen ville være i stand til at satse på dyrere oplægsholdere. Og til at annoncere for arrangementer eller betale en student til at lave ændringer på hjemmeside eller
en Facebook-gruppe.
Regnskabet blev godkendt.
Valg af bestyrelse
 Nyvalg: Irene Slot Odgaard.
 Genvalg: Jørgen Goul Andersen (fraværende ved valget), Jesper Jespersen, Jørgen Lindgaard Pedersen,
Niels Rasmussen.
 Suppleanter: Søren Borch, Nils Enrum.
Valg af revisor
Bengt-Åke Lundvall genvalgt (fraværende ved valget).
Eventuelt
Intet nyt.

Konstituerende bestyrelsesmøde
Afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med JLP som formand, NR som kasserer og SB og NE som webmastre. Det forventes, at de to suppleanter fuldt ud deltager i bestyrelsesarbejdet,
der i overvejende grad sker via mailkorrespondancer.
Refereret at Søren Borch, 30/9-2016
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