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Valg af dirigent og referent 
Ole Graversen blev foreslået af bestyrelsen og valgt med akklamation 
Martin Sønderholm blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidatur. 
 
Herefter kunne dirigenten konstatere at generalforsamlingen var lovligt annonceret i.h.t. 
vedtægterne. 
 
Bestyrelsens beretning 
Formanden uddybede bestyrelsens skriftlige beretning der findes på foreningens 
hjemmeside idet han gik ind på den meget glædelige og betydelige fremgang i 
studentermedlemmer foreningen har oplevet det seneste år. Ligeledes var det glædeligt at 
foreningen også er meget aktiv i Århus, hvor der også afholdes en række interessante 
arrangementer. Der er stadig fokus på geologiens samfundsrelevans, og foreningen yder 
støtte til studenteraktiviteter, bl. a. gennem Clements Legat. 
 
Lotte Melchior Larsen gav som ny redaktør af Bulletinen en oversigt over bulletinens 
indhold i 2012, hvor der blev publiceret 5 artikler og 1 blev afvist.  For 2013 ser det ud til 
at der mindst kommer 5 artikler 
 
Lotte Melchior Larsen opfordrede stærkt til at indsende manuskripter til Bulletinen – 
publicering er HURTIG, GRATIS, der er INGEN SIDEBEGRÆNSNINGER, og 
tidsskriftet OPEN ACCESS og kan downloades frit af alle.  
 
Der var spørgsmål fra salen om DGF også ville støtte KU studerendes deltagelse i DGF 
arrangementer i Århus. Bestyrelsen svarede bekræftende på dette – indsend blot en 
ansøgning. 
 
Herefter blev beretningen sat til afstemning og godkendt af forsamlingen uden yderligere 
kommentarer. 
 
Regnskab 2012 
Forenigens kasserer – Gunver Krarup Pedersen – fremlagde foreningens regnskab for 
2011, der fremviser et positivt resultat på 62.000 kr, idet hun henviste til det detaljerede 
regnskab, der er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 
De  store overskud skyldes til især en ikke-budgetteret medlemsfremgang på særligt 
studentersiden samt sponsormidler i forbindelse med flere arrangementer. 
 
Foreningens revisor  - Ole Graversen – meddelte at alle bilag i regnskabet var til stede og 
konteret rigtigt. 
 
Der blev spurgt til foreningens værdipapirer og kassereren kunne oplyse at  det er en 
beholdning der stammer fra de såkaldte livsvarige medlemmers (som der nu kun er to 
tilbage af) midler. 
 
Der blev også spurgt til de såkaldte NGV midler som er et overskud fra et Nordisk 
Geologisk Vintermøde i Århus og som administreres af DGF. Midlerne kan søges af 






