DK-TUGs sekstende ordinære
generalforsamling

20. september 2014

Dagsorden

Tilstede
• Lars Madsen (tidl. formand)
• Kaja P. Christiansen (tild. næstformand)
• Steffen Videbæk Fredsgaard (tidl. bestyrelsesmedlem)
• Palle Vinther
• Kristian Nordestgaard
• Bent H. Jessen
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Valg af dirigent og referent

Steffen vælges til referent og Kaja vælges til dirigent.
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Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes uden bemærkninger.
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Formanden aflægger beretning for det forløbne år

Siden der ikke har været konstitueret en bestyrelse, er der ingen beretning at
aflægge. Der diskuteres hvad der er sket i det forgangne år, hvor Mat/Fys
StudenterRåds (ved Aarhus universitet) introduktionsforedrag i november
2013 nævnes.
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Efter forespørgsel vurderer Lars, at der er 70-80 aktive medlemmer, hvor
kartoteket indeholder en del flere navne og mailadresser. Der nævnes en
mulig oprydning, om ikke andet så for overblikkets skyld.
Mailinglisten diskuteres, særligt ift. begrænsningerne på afsenderadresser.
Det nævnes, at StackExchange i stigende grad overtager trafikken fra mailinglisten. Videre diskuteres det, hvorvidt maillinglisteformatet er tidssvarende;
der er enighed om, at formatet ikke passer til nye, unge brugere, men at
idéen med mailinglisten bør fastholdes.
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Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Der har ligeledes ingen kasserer været, så der findes heller ikke et regnskab.
Fra den tidligere kasserer, der stadig har adgang til bankkontoen, har Lars
modtaget et kontoudtog, som han efterfølgende har omformateret til at give
et overblik over foreningens økonomiske aktiver og aktivitet.
Vi har per dags dato ca. kr. 13.500 stående, og der er tilsyneladende
fem personer, der ikke har betalt for deres dobbeltmedlemsskab af den
internationale TUG.
Kaja og Lars, der har indblik i foreningens vanlig økonomiske dispositioner, finder ikke anledning til kritik af overblikket. Generalforsamlingen tager
overblikket til efterretning og udtrykker det uheldige i, at der ikke foreligger
et revideret regnskab.
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5.a

Behandling af indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændring

Lars præsenterer og motiverer forslaget: generalforsamlingen 2013. Forslaget
vedtages.
5.b

Brainstorming

Generalforsamlingen forestår en mindre brainstorming, der kaster følgende
idéer af sig:
Sociale arrangementer Kristian foreslår, at man i tilknytning til eksisterende
sociale arrangementer præsenterer sig og foreningen. Steffen udtrykker
et lignende forslag, hvor en række medlemmer af DK-TUG møder op
inden en fredagsbar for at hjælpe med og introducere til LaTeX, så det
glider over i det sociale i fedagsbaren. Der er enighed om, at det er en
god idé, men der mangler i en vis grad hænder til det, særligt hvis vi
ønsker at præsentere bredden af DK-TUGs medlemmets brug af LaTeX.
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Præsentation for kommende præster Bent forslår at introducere kommende præster (stud.theol’er og studerende på Præstehøjskolen), og er også
villig til at stå for indholdet, men der skal styr på udenomsbetingelserne.
Rabat på fx ShareLaTeX.com Der tales om at give medlemmer rabat på ShareLaTeX, gerne gennem den internationale TUG. Målet er dels at give
egentlige medlemsfordele og dels at gøre det enklere at komme i gang
med LaTeX.
Støtte til medlemmets deltagelse i TeX-konferencer Kaja foreslår, at en del
af foreningens midler kan anvendes til at støtte medlemmers deltage i
de internationale TeX-konferencer.
Medlemsgaver Det foreslås, at der kan afsættes midler til at give en gave
til medlemmerne, både til eksisterende medlemmer (julegave) eller
til nye medlemmer (velkomstgave). Der nævnes fx et trykt udgave af
Fontkataloget eller en trykt FAQ/liste over tricks til memoir.
Tilbagevendende workshops Kristian foreslår, at der med jævne mellemrum afholdes workshops, for medlemmer og ikke-medlemmer. Her kan
deles erfaringer og oplevelser, og nyere brugere vil også kunne få hjælp,
i det omfang der er nogen tilstede, der kan hjælp.
En nærmere diskussion af disse forslag giver udslag i, at der opstilles følgende
konkrete forslag til generalforsamlingen.
5.c

Synliggørelse af foreningen, online og offline

Der stilles forslag om, at den kommende bestyrelse opretter en fabook-side
og en Twitter-profil, for at møde danske LaTeX-bruger har deres gang i
hverdagen. Her bringes nogle sjove og/eller brugbare LaTeX-tricks. Hertil
annonceres nogle tilbagevendende workshops, hvor disse afholdes et par
timer inden skiftende fredgasbarer på Aarhus Universitet. Der gives gratis
kaffe og kage samt naturligvis hjælp til LaTeX, og forhåbentligt giver det
også anledning til, at LaTeX-brugere kan mødes over en øl.
Generalforsamlingen beslutter at den kommende bestyrelse skal arbejde
herfor.
5.d

Oprettelse af støttepulje til aktiviteter

Der tales for at oprette en dedikeret pulje eller støttefond, hvor medlemmerne
kan søge midler til fx konferencedeltagelse eller andre aktiviteter i foreningen.
Generalforsamlingen beslutter at bestyrelsen åbner for at medlemmerne
kan søge midler direkte ved bestyrelsen. Der lægges op til, at bestyrelsen
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overvejer på sigt at oprette en sådan pulje, hvis der medlemmerne søger
penge i større stil.
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Fastsættelse af kontingentets størrelse

Generalforsamlingen fastsætter med henvisning til de kommende aktiviteter
kontingentet til kr. 50,–.

7 Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster
kan kun medlemmer af foreningen vælges
• Som bestyrelse vælges de seks tilstedeværende medlemmer.
• Som bestyrelsessuppleant vælges efter fuldmagt Esben Byskov in absentia.
• Som revisor vælges Arne Jørgensen in absentia, under forudsætning af,
at han accepterer valget.
• Posten som revisorsuppleant er vakant.
Tillykke med valget!
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Eventuelt

Intet.
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