REFERAT AF NETØK 8. GENERALFORSAMLING 4. OKTOBER 2019
KL. 15:45- 17:00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent – Nils Enrum
2. Valg af referent – Jesper Jespersen
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med vedtægterne
3. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
4. Bestyrelsens beretning: 4 møder er afholdt i løbet af året
1. Europæisk økonomi
2. Finansministeriet Regnemodel
3. Feministisk økonomi
4. 10 år efter krisen
Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger:
det vigende antal deltagere til møderne igennem 2018/19 burde give
anledning til overvejelse: valg af emner/oplægsholdere, mødetidspunkt,
utilstrækkelig annoncering. Hvordan sikres en større og lidt bredere
deltagelse ---- dog set i lyset af 45 deltagere i dagens møde
Holdes hjemmesiden opdateret og fungerer facebook?
Dernæst blev det drøftet om samarbejde med de kollektive medlemmer:
Danske A-kasser, HF og FOA kunne intensiveres?
Beretningen blev godkendt
5. Forslag til aktiviteter i den kommende periode
i)
Seminar 1- økonomisk politik under et ændret pengepolitisk regime:
QE, bankunion, negativ rente, det kontantløse samfund

ii)
iii)

Overvågningssamfundet og Big Data.
Kunstig intelligens, techno-robotter, platforms økonomi, fx effekt på
beskæftigelse og skatteprovenu og fremtidens ledelse (dobbelt-hybrid
ledelse)
iv) Fra persondata til profit, kan Facebook, Google mv. reguleres som
bl.a. foreslået af Elisabeth Warren
v)
Off. og privat – samarbejde om fornyelse og drift
vi) Dansk erhvervsliv og udenlandsk kapital
vii) Grøn omstilling og udenrigshandel
viii) Vækst og vækstbegrebet set i lyset af bæredygtig udvikling og
lavvækst, grøn vækst, nul-vækst, mod-vækst etc.
Halv (eftermiddag) dagsmøder er klart at foretrække
Bestyrelsen vil på førstkommende møde drøfte det kommende års
aktiviteter.
6. Regnskabs 2018/19
Udviste et mindre driftsunderskud; men fortsat en betydelig positiv formue.
Regnskab godkendt af revisor
67 betalende medlemmer + 3 institutionelle medlemmer
Kontingent forslås uændret i 2019/20 – hvilket blev vedtaget
7. Valg af bestyrelse (Nils Enrum træder ud), Bent Gravesen valgt øvrige
medlemmer af bestyrelsen genvalgt: Jørgen Lindgaard Pedersen, Karen
Helveg Petersen, Irene Odgaard, Jesper Jespersen.
8. Valg af revisor – Bengt-Åke Lundvall genvalg
9. Eventuelt
Forslag til udarbejdelse af en form for kædebrev til medlemmer med
opfordring til at værge nye medlemmer
11. januar Enhedslisten i Middelfart, hvordan nås de 70 pct. s reduktion?
5. november arrangeret af Djøf kl. 17-20 Skat – hvorfor er det gået så galt?
Generalforsamling afsluttet kl. 16.45
Jesper Jespersen
(referent)

