
NETØK 

Bestyrelsen 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 23. 1. 2015 

DAGSORDEN: 

1. Orientering om seminar om deflation og svagvæksst 8. 5. 15 
2. Status vedrørende støttemedlemskaber 
3. Kontingentopkrævning vedrørende 2015 
4. Mødesamarbejde med FTF 
5. Websideudvikling og webmasterhjælp 
6. Kommende arrangementer 
7. Eventuelt 

Tilstede: Christian Gormsen (CG), Jesper Jespersen (JJ), Jørgen Goul Andersen (JGA), Jørgen 
Lindgaard Pedersen (JLP), Nils Enrum (NE) samt Niels Rasmussen (NR) (suppleant). 

Referent: JLP 

Ad 1). Der er indgået aftaler med oplæg om formiddagen med Jørgen Ørstrøm Møller, Per H. 
Hansen og Per Kongshøj Madsen. Derimod der ikke aftaler på plads med politikere om 
eftermiddagen. Hvis fortsatte vanskeligheder, sker der revision af indholdet om eftermiddagen. 

Ad 2). Der er indgået aftale med FTF om støtteabonnement på kr. 5.000. Der tages kontakt med 
nogle af de store københavnske lokalafdelinger ud over tidligere aftalte forbund.  

Ad 3). CG sender opkrævninger ud umiddelbart efter 3. 2.15, hvor han får luft efter færdiggjort 
arbejdsopgave. CG bedes være opmærksom på de gratismedlemmer vi har takket være vores 
honorarpolitik. Disse må naturligvis ikke opkræves kontingent for 2015. JLP sender medlemsliste 
gældende fra slutningen af 2014 rundt til bestyrelsens medlemmer. 

Ad 4). NETØK og FTF arrangerer en fælles møderække, hvor de specielt inviterede er 
fagbevægelsesøkonomer og NETØK’s medlemmer, men andre er også velkomne. Møderne foregår 
i FTF’s lokaler i Niels Hemmingsens gade 12. Det første møde omhandler deleøkonomiens 
perspektiver og udfordringer og finder sted 3. 15 kl. 14 – 16. Indledere bliver Bent Greve og Claus 
Skytte. Honorarudgifter afholdes af FTF.    

Ad 5). Knud Erik Skouby har lovet at finde kvalificeret og interesseret studerende til i samarbejde 
med NE og evt. andre bestyrelsesmedlemmer at videreudvikle vores hjemmeside. NE og CG 
kommer med forsalg til forbedrign af hjemmesiden. 

Ad 6). 

Følgende forslag indgår i den videreplanlægning 



• Klima og økonomi. NR, JJ og JLP udarbejder forslag til bestyrelsens videre foranstaltning, 
gerne som generalforsamlingsseminar, september/oktober 2015. 

• Europaøkonomi og politiske økonomi. 
 
Ad 7). Der blev diskuteret en tidligere idé om at arrangere to-timers møder sent på eftermiddagen.    
Emnerne vil typisk kunne være meget aktuelle emner, hvor der oven i købet med kort varsel viser  
sig muligheder for at få spændende indledere.      
 
Referat: JLP 27. 1. 2015     

    

 


