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Generalforsamling Dansk Magnetisk Forening – Referat
Tilstedeværende:

Sintex: Peter Kjeldsteen, Flemming Buus, Peter Valler og Rikke Højen
Teknologisk Institut: Nikolaj Zangenberg
Haldor Topsøe: Peter Blennow
Grundfos: Finn Jensen

Airborne Instruments: Kristoffer Bohr
DTU: Stig Högberg

AU: Mogens Christensen

Vactek: Morten Monberg

Aalborg Universitet: Nick Berg, Peter Omand Rasmussen, Rasmus Koldborg Holm, Adolfo Garcia og
Ewen Richie
Agenda:

Referat

1.Valg af dirigent
2.Valg af protokolfører
3.Formandens beretning
4.Forelæggelse af regnskab
5.Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ændring af §4 i vedtægter (se bilag 1)
b. Forslag til ændring af §1 i vedtægter (se bilag 1)
6. Valg
a. Valg af bestyrelse
b. Valg af suppleant
c. Valg af kritisk revisor
7.Eventuelt.

1. Dirigent: Finn Jensen

2. Protokolfører: Nick Ilsø Berg
3. Formandens beretning
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a. Afholdt konferencen ”Magnets in a Green Future” 2-3 November 2015 på DTU. Det

var formandens indtryk at der var general god tilslutning til arrangementet. Der vil
blive undersøgt om det er muligt at gøre præsentationerne tilgængelige på
foreningens OneDrive.

b. Der arbejdes på at kunne tildele et legat til en studerende i løbet af året på 10.000

DKK i forbindelse med et udlandsophold. Den studerende skal redegøre for hvorfor
det vil være relevant i forhold til foreningen at tildele ham/hende legatet.

c. Bestyrelsen i samarbejde med medarbejder på Energi Museet arbejder på en
udstilling på Energi Museet i Tange. Udstillingen vil omhandle magnetisme, f.eks. i

forbindelse med hverdagen. DMF vil stå for levering af prototype/rekvisitter til
udstillingen, samt tekst til de forskellige udstillinger.

d. Foreningen er oprettet på Linked-In, der opfordres til at medlemmer tilmelder sig.
Der er pt. 7 følgere.

e. Hjemmesiden for dansk magnetisk forening er nu blevet nemmere at tilgå for
bestyrelsen. Dvs. det er muligt at holde siden løbende opdateret.

f. Bestyrelsen vil gerne have input fra medlemmerne ang. fremtidig arbejde. Der kom
følgende forslag:

i. Kan vi få fat i vindmølleindustrien?

ii. Er det muligt at afholde flere virksomhedsbesøg i løbet af året.

iii. Prisen for at deltage til f.eks. konferencer afholdt af foreningen og UK mag
4. Regnskab

er måske for høj.

a. Betalende medlemmer

i. Problemer med faktura betaling hos nogle medlemmer. Medlemmer må

gerne sørge for at betaling går så gnidningsfrit så muligt, således vi undgår

disse uheldige situationer for kasseren som er nødsaget til at bruge
unødvendig lang tid på indkrævning.

ii. Der er pålagt et administrationsgebyr for kunder som ikke kan betale på
sædvanligvis.
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iii. Det er vigtig at videregive oplysninger til ens kollega hvis man skifter job,

således virksomheden forbliver medlem selvom kontaktpersonen skifter til
en ny virksomhed.

b. Årsregnskabet viser et overskud på 12347,- kr.
c. Spørgsmål til regnskab

i. Legat på 10.000 kr.

ii. Er det muligt at gøre det gratis for medlemmer i 2 år, således medlemstallet
muligvis øges.

iii. Kontakt til virksomheder ang. medlemskab

iv. Annonce i ingeniøren for at få flere medlemmer, måske med første år gratis.

5. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag 1: Enstemmigt vedtaget
b. Forslag 2: Enstemmigt vedtaget

i. Tilføjes ”Ved stemmelighed tildeles formanden to stemmer”

6. Valg til bestyrelsen

a. Formand: Peter Valler (Sintex)

b. Kasser: Flemming Buus Bendixen (Sintex)
c. Medlem 1: Nick Ilsø Berg (AAU)

d. Medlem 2: Nikolaj Zangenberg (Teknologisk Institut)
e. Suppleant: Stig Høgsberg (DTU)

f. Kritisk revisor: Morten Monberg (Vactek)

7. Eventuelt

a. OneDrive password udsendes til medlemmer
b. Nyt æresmedlem: Ewen Richie

c. Information angående legat vil blive sendt til medlemmer, når bestyrelsen har
formuleret tankerne angående legatet.

