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Referat af 10. generalforsamling i NETØK 

fredag den 5. november 2021 kl. 14.30 på Aalborg Universitet, København 

Seks medlemmer var til stede. 

 

1. Valg af dirigent 

Karen Helveg Petersen blev valgt.  

2. Valg af referent 

Olaf Winsløw blev valgt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt 

4. Bestyrelsens beretning 

Formanden gennemgik hovedpunkterne i den udsendte skriftlige beretning, og beret-

ningen blev godkendt. 

5. Forslag til aktiviteter 

Følgende blev foreslået, diskuteret og ikke prioriteret: 

• På vej mod en ny verdensøkonomi i blokke? 

Forslaget er beskrevet i den udsendte beretning. 

Mulighederne for en primær vinkling i henholdsvis udenrigspolitisk eller økono-

misk retning blev diskuteret. Forslagets afsluttende bemærkninger om de forde-

lingspolitiske aspekter og konsekvensen for den sociale kamp blev nævnt som 

muligt selvstændigt møde. 

• Arbejdskampe i den offentlige sektor? 

Forslaget er beskrevet i den udsendte beretning. 

• Økonomisk demokrati 

Forslaget havde udgangspunkt i Pelle Dragsteds nye bog. 

• Den neoklassiske diskurs tilbagevenden i den politiske diskussion og hvad så? 

• Den aktuelle udvikling for centralbankerne og renterne 

• Intellektuelle rettigheder  

Inspireret af bl.a. drøftelserne om produktion af mikrochips og vaccine i EU 

samt Katharina Pistors bog ”The Code of Capital: How the Law Creates Wealth 

and Inequality,”. 

Forslagsstillerne blev bedt om at sende ½ side om forslagene til formanden (Jørgen 

Lindgaard Pedersen) mhp. diskussion på første bestyrelsesmøde, dvs. senest inden 

fire uger. 

6. Regnskab 

Der var udsendt regnskaber for perioden 23.9.2020-26.10.2021, der udviste et un-

derskud på 8.009,80 kr. og en egenkapital ultimo på 61.690,- kr. Ved afslutningen af 

perioden havde foreningen 67 medlemmer, i indtægterne indgår to forudbetalte kon-

tingenter for 2022. 

Kassereren (Irene Odgaard) pegede på, at der ikke havde været aktiviteter i perio-

den, og at der derfor ikke var opkrævet kontingent pga. corona-situationen. 

Regnskabet blev godkendt. 
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7. Ændring af kontingentperioden samt forslag til kontingent for den kommende 

periode 

I mail af 27. oktober 2021 havde formand og kasserer forslået, at kontingentperio-

den fra og med 1. januar 2022 fulgte kalenderåret i modsætning til den hidtidige 

praksis (cirka 1. okt. til 30. sept., dvs. fra generalforsamling til generalforsamling). 

Samtidig blev foreslået en nedsat kontingentsats for 2022, nemlig 150 kr., dog 75 kr. 

for studerende. 

Det blev besluttet at ændre praksis fra 1. januar 2022, så kontingentopkrævningen 

herefter følger kalenderåret, jf. vedtægternes § 14. 

Kontingent for 2022 blev fastsat til (uændret) 200,- kr., dog 100,- kr. for studerende. 

 

8. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsens fem medlem var alle på valg og modtog genvalg. Da der ikke var andre 

kandidater, blev følgende valgt ved fredsvalg: 

• Bent Gravesen 

• Jesper Jespersen 

• Irene Odgaard 

• Jørgen Lindgaard Pedersen 

• Karen Helveg Petersen 

Ifm. forskellige ønsker om fornyelse i bestyrelsen og aflastning af kassereren blev 

det besluttet at vælge en suppleant, der skulle have lov til at deltage i bestyrelsesmø-

derne. 

Olaf Winsløw blev valg til suppleant. 

9. Valg af revisor 

Bengt-Åke Lundvall blev genvalgt som revisor. 

10. Eventuelt 

Intet blev drøftet under eventuelt. 

 

Referatet afsluttet den 6. november 2021 

 

____________________ 

Olaf Winsløw, referent 

 


