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Ad 1. Valg af dirigent 

Per Bregengaard blev valgt som dirigent. 

Ad 2. Valg af referent 

Bent Gravesen blev valgt som referent. 

Ad 3. Bestyrelsens beretning 

Der var udsendt skriftlig beretning på forhånd. Jørgen Lindgaard Pedersen aflagde mundtlig beretning. Ge-

neralforsamlingen drøftede bl.a. formål og målgruppe for foreningens aktiviteter, herunder en drøftelse af 

forskellige målgrupper for de kommende aktiviteter og eventuelle samarbejdsprojekter med andre net-

værk, mv. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 4. Forslag til aktiviteter 

Olaf Winsløw oplyste, at den afgående bestyrelse allerede er langt med at planlægge møde om centralban-

kernes rolle i november.  

Herudover har bestyrelsen i beretning foreslået: 

• På vej mod den sociale massegrav? 

• Økonomi er på vej til at blive politisk økonomi – men hvilken? 

På generalforsamlingen blev der herudover foreslået et arrangement om det europæiske mindstelønsdi-

rektiv og dets betydning for løndannelse og lønudvikling i EU-landene. 

Det blev oplyst, at NETØK og Rethinking Economics Danmark vil videreudvikle kontakten i den kommende 

periode, og den kommende bestyrelse opfordres til snarest at afholde fællesmøde med repræsentanter for 

Rethinking Economics Danmark. 

Den kommende bestyrelse opfordres til at invitere medlemmerne til at komme med forslag til arrange-

mentsforslag og evt. tilkendegive interesse for at medvirke ved planlægning og annoncering. 

Bestyrelsen opfordres til at iværksætte aktiviteter, der kan skaffe mindst 10 nye medlemmer inden næste 

generalforsamling, herunder overveje målrettet (netværks)annoncering af de kommende arrangementer. 

 



Ad 5. Regnskab 

Olaf Winsløw fremlagde regnskabet. På grund af tidligere beslutning om kontingentfrihed under Corona-

epidemien er der et underskud på godt 16.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 6. Valg til bestyrelse 

Jesper Jespersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Den afgående bestyrelse takkede Jesper for mange 

års bidrag til NETØK. Jørgen Lindgaard Pedersen, Karen Helveg Petersen, Olaf Winsløw og Bent Gravesen 

genopstillede og Mads Falkenfleth fra Rethinking Economics opstillede, og de blev alle valgt til bestyrelsen. 

Irene Odgaard opstillede som suppleant og blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

Ad 7. Valg af revisor 

Bengt-Åke Lundvall blev valgt som revisor. 

Ad 7. Eventuelt 

Intet at berette. 

Referent: Bent Gravesen 


