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Afholdt digitalt via Go To Meeting 

1. Valg af ordstyrer: Ghita Ørts Kinsella blev valgt 

2. Valg af referent: Mariann Anderson blev valgt. 

Ghita konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

3. Bestyrelsens beretning: v. Pernille Kruse (vedlagt) 

4. Forelæggelse af regnskab og budget v. kasserer Jette 

- Regnskab: Der er et overskud på 81.000 for 2020, fordi vi har haft færre aktiviteter i 2020 og 

årskonferencen har været billigere, førstnævnte på grund af omstændighederne med Corona. 

Egenkapital = det der står på bankkontoen: 395.000 ved udgangen af 2020, heraf overskuddet 

nævnt ovenfor. Derfor foreslår bestyrelsen, at vi kan anvende dem som nævnt i bestyrelsens 

beretning.  

 

Spørgsmål fra Mia Damhus: Skal DET betale for at have penge i banken? Gisninger om, at vi måske 

ikke skal fordi vi er en forening? Afventer bankens udspil. 

Regnskabet er godkendt tidligere på ugen af de to interne revisorer. 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

- Budget: Der er tale om et forsigtigt budget, med beregnet lave indtægter, og udgifter er sat lidt 

højt, hvorefter der fortsat er overskud på 5.000 kr. Der er sat 10.000 kr. af til legater og 20.000 til 

revision af hjemmeside. 

 

Mia Damhus foreslog, at bestyrelsen gør medlemmerne opmærksom på, at de kan søge legat til 

kurser, også digitale. Tidligere er der givet legater til udlandsrejser, med forpligtelse for 

medlemmet til efterfølgende at videreformidle den ny viden på dansk til øvrige medlemmer. Mia 

foreslog også, at der blev sat midler af til gode billeder til den kommende opskriftdatabase på den 

ny hjemmeside.  

 

Ghita meddelte, at budgettet som sådan ikke skal vedtages af generalforsamlingen, men det blev 

konstateret, at der er plads til at dække yderligere aktiviteter. 

 

Bestyrelsens opfordrer medlemmer til at komme med forslag til aktiviteter i kommende år. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen indkomne forslag. 

6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent for året 21/22. Bestyrelsens foreslår, at der fortsættes med nuværende 

satser, og i stedet at sænke satserne for diverse aktiviteter, bl.a. kurser, og have plads til eventuelle 

ekstraudgifter på hjemmesideopdatering. (satserne er nu: ordinære medlemmer 1400 kr./år., associerede 

medlemmer 1000 kr./år, studerende 700 kr./år).  



Fortsættelse med nuværende kontingentsatser blev godkendt. 

Helle tog op, om bestyrelsen også skulle have glæde af en sænkelse af udgifter som anerkendelse af 

indsatsen i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen får i dag kurser/årskonference gratis.  

Det blev besluttet at den ny bestyrelse kan tage op på et møde, om de vil stille et forslag, der eventuelt vil 

kunne udsendes skriftligt til afstemning blandt medlemmer af DET.  

8. Valg af bestyrelsen 

De tre bestyrelsesmedlemmer, Lotte Rued Møller, Jette Jønck og Pernille Krus, og suppleanter, Ghita Ørts 

Kinsella, Kirsten Skjerbæk, Mia Damhus og Ida Mette Holm blev alle genvalgt.  

9. Valg af etisk råd. Gunda vil gerne genopstille og er genvalgt. Øvrige nuværende medlemmer, Tine 

Grandjean og Mette Egelund, er også genvalgt på formodning om at de genopstiller, da de ikke var til stede 

til generalforsamlingen. 

10. Valg af ajourføringsudvalget. Kirsten og Lotte er genvalgt. Udvalgets arbejde består i at tjekke 

dokumentation for, om medlemmerne er ajourført efter reglerne, så de bl.a. kan være RAB-registrerede. 

11. Valg af to interne revisorer. Mette Brahm er genvalgt. Karen Nørby var ikke til stede, men er genvalgt 

med formodning om, at hun ønsker det. 

12. Eventuelt 

Vi ser frem til at mødes rigtigt igen!  


