DK-TUG’s syttende ordinære generalforsamling
19. september 2015
Deltagere:
•
•
•
•
•

Kaja Podlaska Christiansen (formand)
Lars Madsen (næstformand)
Palle Vinther (bestyrelsesmedlem)
Klaus Birkelund Jensen (menigt medlem)
Kristian Nordestgaard (bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af dagsorden.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingentets størrelse.
Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun
medlemmer af foreningen vælges.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent
Lars blev valgt som dirigent og Kristian som referent.

2. Godkendelse af dagsorden.
Der var ingen indvendinger til dagsordenen.

3. Formanden aflægger beretning for det forløbne
år
Kaja fortalte, at der ikke var meget at berette. Foreningen er præget af en vis
afmatning og et lavt aktivitetsniveau Desuden gjorde det manglende regnskab
det svært at kommentere på økonomien, men formanden vurderede at det ikke
er realistisk at sende medlemmer på udenlandske konferencer foreløbigt. Hvis
muligt bør vi dog sende et medlem til BachoTeX. Derudover bør vi blive bedre
til at gøre medlemmerne opmærksomme på, at de kan søge midler hos den
internationale TUG. Kaja udtrykte tilfredshed med synliggørelsen på de sociale
medier.
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4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Der henvises først og fremmest til Arne Jørgensens glimrende revision, der
gennemgår de anomalier, der har været i regnskabsåret.
Vi blev enige om at nævne de manglende kontingentbetalinger på Facebook.
Derudover besluttede vi at sende et brev til dem, der ikke har betalt, med besked
om at de vil blive udmeldt hvis betalingen ikke falder inden der er gået en måned.
Kristian sender et udkast af dette brev til bestyrelses-mailinglisten inden det
sendes. Dem med ubetalte joint-medlemsskaber får en individuel henvendelse
fra Lars. Det blev aftalt, at det ikke bør tage mere end en måned at få styr på
de medlemmer, der ikke har betalt.

5. Behandling af indkomne forslag
Det blev besluttet, at prisen på joint-medlemsskab skal justeres, således at det
ikke længere er en udgift for DK-TUG. Det blev desuden besluttet, at der ikke
længere vil blive udsendt DVD’er til medlemmerne. Dog vil der blive indkøbt et
beskedent antal DVD’er til arkiv, og medlemmerne kan kontakte bestyrelsen hvis
de ønsker at få en kopi. Ligeledes blev det besluttet at vi skal huske at henvise
brugerne til TeX.StackExchange.com, hvor man kan finde svar på de fleste
spørgsmål og hurtigt få kvalificeret hjælp. Efter diskussion blev det vedtaget at
bibeholde den generelle mailinliste.
Der må også gerne være flere administratorer på Facebook-siden, og de behøver
ikke sidde i bestyrelsen. Kaja vil gerne være med her.

6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
Det blev besluttet, at kontingentet skal være på 50 kroner.

7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8.
§ 5, stk. 8 lyder således: På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 4-6
medlemmer, som efterfølgende konstituerer sig selv med minimum en formand,
en næstformand og en kasserer. Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelse:
•
•
•
•
•

Bent Høeg Jessen (in absentia)
Kaja Podlaska Christiansen
Lars Madsen
Klaus Birkelund Jensen
Kristian Nordestgaard

Palle Vinther blev valgt til revisor, og Rasmus Villemoes til revisorsuppleant,
såfremt han modtager valg.
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8. Eventuelt
Det blev aftalt, at der skal undersøges andre muligheder for betaling af kontingent,
såsom PayPal.
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