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BESTYRELSENS BERETNING TIL 7. GENERALFORSAMLING DEN 5.
OKTOBER 2018

6. generalforsamling fandt sted den 22. september 2018. Der blev valgt en
bestyrelse bestående af Irene Odgaard (IO), Jesper Jespersen (JJ), Jørgen
Lindgaard Pedersen (JLP), Niels Rasmussen (NR) og Nils Enrum (NE). Som
suppleant blev valgt Søren Borch (SB). Som revisor blev Bengt-Åke Lundvall
(BÅL) valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med JLP som formand, NR som
kasserer samt NE og SB som webmasters. Arbejdet i bestyrelsen har foregået via
mailkorrespondance. Det praktiske arbejde omkring seminarerne og andre møder
har været varetaget af et eller to medlemmer af bestyrelsen samt NE, der efter at
ha’ sørget for at reservere lokale på Professionshøjskolen Metropol (der nu hedder
Københavns Professionshøjskole), på fortrinlig vis har sørget for at vi har fået
vand, kaffe og the samt frokost. Den ligeledes vigtige webmasterfunktion er blevet
varetaget af SB og NE i samarbejde. I samarbejdsmøderne mellem NETØK, FOA
og FTF har JLP repræsenteret NETØK.
Medlemsopgørelsen pr. 24. september 2018 viser, at der er 64 individuelle
medlemmer samt 3 institutionsmedlemmer. Dette er en nedgang på 15 individuelle
medlemmer i forhold til samme tidspunkt i 2017. Antallet af institutionelle
medlemmer er uændret.
Seminar- og mødeaktivitet i perioden har været følgende:
(1) EU’s økonomiske og politiske kriser, 22. 9. 2017, ca. 40 deltagere.
(2) Klimapolitisk seminar, 26. 1. 2018, ca. 40 deltagere.
(3) EU – diskussion mellem Jens-Peter bonde og Rina Ronja Kari, 18.5.2018,
ca. 30 deltagere.
I samarbejde med FOA og FTF:
(4) Boligbobler, oplæg ved Katarina Juselius, 28.2.2018, ca. 20 deltagere.
(5) Offentlig produktivitet, oplæg ved Lene Holm Pedersen, ca. 20 deltagere.

Et enkelt møde om offentlige innovationer måtte aflyses på grund af for få
tilmeldinger
Det har været hensigten at invitere flere udenlandske oplægsholdere. Dette sker i
forbindelse med 7. generalforsamlingsseminar. Med foreningens økonomiske
fundament har vi forudsætningerne for at gøre dette.
Ideer til kommende seminarer og andre møder:
1. Pensionskasser og/eller statsmagt i kampen for et bedre klima. Der er i
flere pensionskasser en vedvarende debat om investeringspolitikken. Der er
bred opslutning omkring undladelse af investeringer i fossile brændsler og
atomkraft. Imidlertid er det en relevant debat at ta’ m.h.t. grønne
investeringer. Resten af samfundet vil jo osse høste gevinsterne herved uden
at bidrage. Det vigtigste er naturligvis at få investeringerne iværksat, men
fordelingsproblematikken skal ikke negligeres.
2. Finanskrisens tabere og vindere – den sidste og den kommende. I
forbindelse med den sidste finanskrise startende med den amerikanske sub
prime krise i 2007 og eskalerende fra Lehman Brothers krakket den 15.
september 2008 var det karakteristisk, at der ikke var banker eller finansielle
institutioner som ikke blev reddet af offentlige penge. Toplederne har siden
kunnet fortsætte med at få meget store lønninger og især andre former for
indkomst. Taberne har især været småaktionærer i banker. Trump regeringen
har fjernet en betydelig del af polstringen til forebyggelse af den næste krise.
Hvem bliver vindere og tabere ved den næste finanskrise og vil taberne
reagere så stilfærdigt som de gjorde efter 2007/08?

