
 

 

Generalforsamling i NETØK fredag den 26. september 2014 

 

Valg af dirigent: Nils Enrum 

Valg af referent Carl-Aage Jensen 

Beretning ved Jørgen Lindgaard Pedersen: Beretning udsendt på forhånd 

 

Tilfredshed med de afholdte seminarer i årets løb, ligesom NETØK oplever at oplægsholderne er 

parat til at møde op, når de bliver spurgt, hvilket afspejler en positiv vurdering af NETØKs arbejde. 

Generalforsamlingen støtter opfordringen til, at folk også nævner, at de er medlem af NETØK, når 

de skriver indlæg i pressen, selv om NETØK ikke kan tages til indtægt for indholdet 

 

I det kommende år satser vi på at der holdes mindst to seminarer pr. halvår. Vedtaget at det første 

seminar afholdes med temaet "Er finanspolitikken død" og afholdes inden afslutningen af 

forhandlingerne om Finansloven for 2015, der normalt afsluttes i december.  Der skal være en 

vinkel i seminaret omkring EUs regler og de begrænsninger det giver. 

Jesper Jespersen er ankermand. 

 

Nogle af vore oplægsholdere bliver klemt af den ofte stramme dagsorden, der er på seminarerne. 

Bestyrelsen skal overveje ideen med mere specifikke arrangementer, der måske laves som 

eftermiddags arrangementer. 

 

Netværket er oprindelig startet på baggrund af en række af kronikker i Information, som stadig er 

interesseret i at få tilbudt kronikker. 

 

Regnskab: 

Fremlagt af kassereren Christian Gormsen og godkendt under forudsætning af godkendelse af den 

valgte revisor, der for tiden er bortrejst af arbejdsmæssige grunde. 

 

Forslag: 

Vedtaget at hæve kontingentet til kr. 200 årligt for folk i arbejde, kr.100 for studerende og 

arbejdsløse samt indføre et nyt medlemskab for institutioner på kr. 1000, der giver dem ret til at 

sende ubegrænset antal repræsentanter 

 

Valg af bestyrelsen: 

Genvalg af nuværende bestyrelse plus valg af suppleant Niels Christian Rasmussen. 

 

Bengt-Åke Lundvall genvalgt som revisor 

 

Diverse: 

Jørgen Goul Andersen gør opmærksom på, at dagpengekommissionen arbejder på en rapport, 

ligesom der også er nedsat en pensionskommission. Begge disse kommissioners arbejde kan være 

genstand for seminarer. Videre beslutninger i forbindelse hermed overlades til bestyrelsen.  

 

Ref. Carl-Aage Jensen (med enkelte korrektioner fra Jørgen Lindgaard Pedersen den 27. 10. 2014). 

 


