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2017  

5. generalforsamling fandt sted den 30. september 2016. Der blev valgt en bestyrelse bestående af 

Irene Slot Odgaard (ISO), Jesper Jespersen (JJ), Jørgen Goul Andersen (JGA), Jørgen Lindgaard 

Pedersen (JLP) og Niels Rasmussen (NR). Som suppleanter blev valgt Nils Enrum (NE) og Søren 

Borch (SB). Som revisor blev valgt Bengt-Åke Lundvall (BÅL). 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med JLP som formand, NR som kasserer samt NE og 

SB som webmasters. NE og SB har deltaget fuldt ud som medlemmer af bestyrelsen, men har 

specielt taget sig af udvikling og drift af hjemmesiden. Blandt andet har de taget sig af en afklaring i 

bestyrelsen omkring eventuel brug af Facebook som annonceringsmiddel. Ideen blev droppet, fordi 

det blev vurderet, at bestyrelsens lunkne engagement i projektet ville gøre dets værdi ret beskedent. 

Arbejdet i bestyrelsen har primært bestået i mailkorrespondance. Dog har der været enkelte 

bestyrelsesmøder i forlængelse af seminarer. Seminarfastlæggelsen omkring tema og nærmere 

emnepræcisering er blevet foretaget via mailkorrespondance. Det nærmere arbejde med at 

organisere seminarerne er typisk blevet foretaget af to af bestyrelsens medlemmer herunder 

suppleanterne. I de møder, der har været arrangeret i samarbejde med Center for Design, Innovation 

and Sustainable Transition (DIST) ved Aalborg Universitet har der naturligt været nedsat en 

arbejdsgruppe med repræsentanter for DIST og NETØK.     

Medlemsopgørelsen pr. 4. september 2017 viser, at vi nu har 74 individuelle medlemmer samt 3 

institutionsmedlemmer. Dette er en pæn fremgang i antallet af individuelle medlemmer (15. 

september 2016 havde vi 59 medlemmer) og uændret antal institutionsmedlemmer. 

Seminaraktiviteter i perioden har været følgende: 

(1) Neoliberalismens Kriser økonomisk og politisk – svar fra højre, centrum og venstre, 30 

september 2016, 45 deltagere. 

(2) Fra Arbejdsudbudspolitik til Produktivitetspolitik, 17. marts 2017, 50 deltagere. 

(3) Makromodeller i Samfundsplanlægningen, 5. maj 2017, 50+ deltagere, i samarbejde med DIST, 

Aalborg Universitet. 

(4) EU’s økonomiske og politiske Kriser – årsager og udveje, 22. september 2017 (endnu ikke 

afholdt) 

Derudover er der afholdt mødet i samarbejde med FTF og FOA: 

(5) Kampen om offentlige Tjenesteydelser og Indkomstoverførsler, 19. januar 2017, 25 deltagere. 

(6) Overstyringen af den offentlige Sektors Økonomi, 24. maj 2017, 20+ deltagere.  



I den kommende generalforsamlingsperiode vil vi bestræbe os på at få flere udenlandske 

oplægsholdere. Vi havde gode erfaringer med oplæg fra Colin Crouch ved sidste års 

generalforsamlingsseminar. Desuden har vi en tilstrækkelig økonomisk basis til at invitere 

udlændinge. 

Ideer til seminarer i den kommende periode: 

1. Kvotesystemer – interesser og teknik. Et stort problem med kvotesystemerne på energiområdet, 

andre forureningsområder samt fiskeriområdet og andre naturressourceområder (olie, mineraler 

m.v.) er at samfundsmæssige ressourcer i bred forstand foræres bort selv om de bør tilhøre 

samfundet. Det er kun i visse tilfælde hvor der er tale om mer-forurening eller rovfiskeri, at der 

eventuelt gribes ind. 

2. Google, facebook, uber og airbnb som udfordringer til arbejdsmarkedet. Mens de 

traditionelle industrielle virksomheders arbejdere og ejere/ledelser over en lang periode og gennem 

mange kampe fandt en måde at slutte overenskomster og løse konflikter på, er sagen på ingen måde 

løst på de nye arbejdsmarkeder på de private service- og især IT-intensive områder. Uber er måske 

det mest omtalte af disse områder.       

         


