
Referat af DGF’s generalforsamling d. 12.03.2016 

1) Valg af dirigent og referent. 
 
Martin Sønderholm (MS) blev valgt som dirigent og Louise Belmonte blev valgt som 
referent 
 
MS takker bestyrelsen for et velarrangeret årsmøde og konstaterer at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsorden er udsendt ifølge 
vedtægterne. Der er ikke indkommet tilføjelser til dagsordenen. 
 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
 
Foreningens formand, Karen Hanghøj (KH), aflagde beretning for det forgangne år. 
Beretningen bliver udgivet i geologisk tidskrift. 
 
Medlemstallet er steget til 778 i 2015. Flere medlemmer har ikke været gode nok til at 
betale kontingent. Bestyrelsen er i gang med at indkræve restancer og vil fortsætte 
arbejdet i 2016.  
 
Geologisk tidskrift har ikke haft megen aktivitet i det forgangne år. Modtagerne af 
Danmarks Geologipris burde publicere i tidsskriftet, men det er ikke sket i det 
forgangne år. MS opfordrer bestyrelsen til at overveje geologisk tidsskrifts fremtid, da 
interessen er dalende. 
 
Lotte Melchior Larsen (LML) overtog beretningen vedr. årets arbejde med bulletinen. 
Volumen 63 (2015) kan nu downloades i sin helhed fra DGF’s hjemmeside. Der er i 
2015 indkommet 5 artikler og der er brugt 23.143 kr af foreningens midler på 
professionel opsætning. Bulletinen udgives af foreningen og redaktørkollegiet arbejder 
på frivillig basis. Det forventes at niveauet på ca. 4-10 udgivne artikler om året vil 
fortsætte fremadrettet. Journal Impact Factor er på nuværende tidspunkt 1,44 (2-
årig) og 1,0 (5-årig). LML har fået spørgsmål om pdf-filer af bulletinens artikler må 
lægges på Linked-In. LML opfordrer til at gøre dette, da det vil have positiv indflydelse 
på bulletinens impact factor. En person fra salen spørger om der må bruges andre 
platforme end Linked-In. KH svarer at jo mere artiklerne bliver delt jo bedre. MS 
foreslår at man lægger et direkte link ind til DGF’s hjemmeside, så foreningen ikke går 
glip af besøgende. En person fra salen spørger om LML kunne afholde en workshop i 
DGF-regi omkring krav til publicering i bulletinen. LML stiller gerne op. KH synes at 
det er en god idé.      
 
KH opfordrer til at komme med artikler til både bulletinen og tidsskriftet. 
 
KH beretter at der i løbet af 2015 har været 3 ekskursioner og 31 foredrag (hvoraf 23 
var i forbindelse med specialarrangementer). Der har været mange store (og dyre 
arrangementer) i løbet af året. Der er en tendens til at der hyppigere afholdes større 
tematiske arrangementer (med flere foredrag pr. arrangement), hvorimod f.eks. de 
faglige klubber ikke ser ud til at være så aktive mere. De store foredrag ser ud til at 
være attraktive pga. muligheder for networking. MS savner lidt flere af de mindre 
møder. KH opfordrer medlemmerne til at komme med input til både større og mindre 
arrangementer  



 
KH beretter at der er uddelt 10 legater til studerende i 2015. Legatansøgningen 
foregår via nettet og KH lover at der vil blive sendt en mail ud til alle medlemmer 
vedr. frister for ansøgninger. Bestyrelsen foreslår at der fremadrettet ikke ydes støtte 
til feltarbejde, da dette bør dækkes af vejlederen. Derudover foreslås det at 
studerende skal have været medlem af DGF i minimum 1 år før de kan søge legater. 
Alle legatmodtagere må forventes at præsentere de ting som de har fået støtte til. MS 
foreslår at legatmodtagerne skal præsentere en poster til årsmødet. KH er enig.     
 
KH beretter at DGF har været medlem af European Federation of Geologists (EFG) i 
det forgangne år. Det har krævet en del indledende arbejde for flere af 
bestyrelsesmedlemmerne. Medlemskabet er dyrt, men Geocenteret har tilbudt at 
fortsætte betalingen. 
 
KH fortæller at hjemmesiden snart vil lanceres i et nyt format. Sarah Hoffritz har gjort 
en stor indsats og takkes herfor. Det forventes at hjemmesiden vil indeholde et 
betalingsmodul som kan bruges til arrangementer og kontingent. 
 
En person fra salen roser foreningens brug af de sociale medier (Facebook og Linked-
In). 
 
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til revision og senere 
godkendelse.  
 
Foreningens kasserer, Joakim Korshøj (JK), fremlagde regnskabet. MS understregede 
at regnskabet endnu ikke har været til revision. Foreningen har i 2015 haft et 
underskud på 149.413 kr og har dermed nedbragt formuen efter ønske fra sidste 
generalforsamling. Der har været en del udgifter til bl.a. Stenomedalje-
arrangementet, hjemmeside og ekskursioner som blev større end forventet. MS 
bemærker at der ser ud til at være tale om en betydelig budgetoverskridelse. 
Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender regnskabet under 
forudsætning af at det bliver endeligt godkendt af revisoren. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.    
 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
 
JK fremlagde budgettet. Der budgetteres med et forventet underskud på 55.000 kr i 
2016. MS bemærkede at kontingentindtægterne virkede for højt. JK kommenterede at 
der allerede var kommet en del restancer ind. En person fra salen spurgte om man 
evt. kan nægte folk at få adgang til arrangementer indtil de har betalt deres restance. 
KH synes at det er en god idé. 
 
En person fra salen mente at regnskab og budget ikke er retvisende pga. 
regnskabstekniske afvigelser. 
 
En person fra salen mente at foreningen burde stille krav til bestyrelsen om at 
underskuddet ikke må blive større end budgetteret. Revisoren (MS) støtter dette.   
 
5) Fastsættelse af kontingent.  



KH foreslog at kontingentet hæves, således at studentermedlemmer fremover betaler 
175 kr og ordinære medlemmer betaler 400 kr. KH anbefalede at a-lletHmelder sig 
PBS. MS foreslog at admin istrationsomkostningerne i forbindelse med ikke-~BS 
indbetalinger skal sættes til 75 kr. 

Dette blev vedtaget. 

En person fra salen kommenterede at flere studerende havde betalt 200 kr i årligt 
kontingent for 2016. KH understregede at det i så fald var en fejl og at disse 
medlemmer bør henvende sig til sekretæren (dgfemail@gmail.com). KH beklagede at 
der muligvis er problemer med banken. 

6) Valg af formand 
Karen Hanghøj var på valg og ønskede at genopstille. Hun blev genvalgt. 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: Joakim Stiel Korshøj, Anette 
Petersen, Jørgen O. Leth, Tod Waight og Louise Belmonte. Alle ønskede at genopstille 
og blev genvalgt. Jette Sørensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Sandra Bollwerk opstillede i hendes sted og blev valgt. 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Martin Sønderholm og Bo Christiansen blev genvalgt som hhv. revisor og 
revisorsuppleant . 

9) Eventuelt. 

Studenterforeningen Steno vil gerne støtte op om DGF og f.eks. være behjælpelige 
med at låne institutbiler til DGF ekskursioner. KH takker på foren ingens vegne. 

MS takkede bestyrelsen for den store og frivillige arbejdsindsats samt for god ro og 
orden under generalforsamlingen. 

Køben havn den 12. apri l 2016 

Karen Hanghøj 
Formand 

Martin Sønderholm 
Dirigent 

Louise Belmonte 
Referent 


