Referat for DK-TUGs nittende ordinære
generalforsamling

16. september 2017

Tilstedeværende
Kristian Nordestgaard og Klaus Birkelund Jensen.
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Valg af dirigent og referent

Kristian vælges som dirigent og Klaus som referent.

2

Godkendelse af dagsorden

Punkt 8 flyttes til punkt 6, da det naturligt hører herunder. Dagsordenen er godkendt.
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Formanden aflægger beretning for det forløbne år

Foreningen har kørt på lavt blus. Den eneste aktivitet der har været har været Kajas og
Kristians tur til BachoTeX. De kan begge anbefale det højt og håber at kunne komme
afsted igen. Det var spændende, fagligt stærkt og med mange muligheder for at træffe
relevante bekendtskaber og nye ideer.
Den siddende formand håber på mere aktivitet i det kommende år.
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4

Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Palle Vinther unden anmærkninger.
Regnskabet godkendes uden kommentarer.

5

Behandling af indkomne forslag

Der blev fremlagt et forslag om at tilbyde legater eller lign i forbindelse med deltagelse
til TeX-relaterede konferencer/workshops. Det besluttes at bruge op til 4000,- af foreningen likvide midler frem til næste generalforsamling på dette i form af legater der
kan søges om. Dette offentliggøres snarest.
Yderligere vil foreningen reklamere mere for Joint TUG (igennem Facebook, mailingliste og hjemmeside).
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Fastsættelse af kontingentets størrelse

Kontingentet fastsættes til 0,-. Dette begrundes med at holde på medlemer og skaffe flere medlemmer i løbet af 2017/2018. Vi har stadig likvide midler til at holde foreningen
oven vande og udføre vores kerneopgaver (Joint TUG, TeXLive Collection DVD’er). Det
er muligt at der i 2018/2019 genindføres et kontingent, hvis man i løbet af 2017/2018
har haft flere succesfulde aktiviter (så som de foreslåede legater og lign).

7

Valg af tillidsposter

På valg til bestyrelse er,
• Siddende formand, Kristian Nordestgaard
• Siddende kasserer, Klaus Birkelund Jensen
• Kaja Podlaska Christiansen
• Bent Høeg Jessen
Bestyrelsen er valgt ved fredsvalg.
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Kristian ønsker at fortsætte på posten som formand og Klaus som kasserer. Som beskrevet i vedtægterne konstitueres bestyrelsen internt.
Palle Vinther fortsætter som revisor og Lars Madsen fortsætter som revisorsuppleant.
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Eventuelt

Kristian håber at der vil kunne holdes mindst et arrangement i både Aarhus og København inden næste generalforsamling og vil gerne selv hjælpe til!
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