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DANSK GEOTEKNISK FORENING 
DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY 
 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt 19. april 2012 
 
Niels Mortensen blev valgt som dirigent.  
 
Dagsorden: 
 
a. Redegørelse for det nationale arbejde samt det internationale og nordiske samarbejde. 
b. Aflæggelse af regnskaberne for de 2 forudgående år. 
c. Valg af formand og bestyrelse for den kommende 2-års periode. 
d. Valg af revisor og revisorsuppleant for den kommende 2-års periode. 
e. Fastsættelse af kontingent. 
f. Indkomne forslag. 
g. Eventuelt. 
 
a.  Formandens beretning - redegørelse for det nationale arbejde samt det 

internationale og nordiske samarbejde 

Formand Anders T.S. Andersen aflagde beretning for den forgangne 2-års periode. I den 
forbindelse blev der rettet en tak til Caspar Thrane Leth og Carsten Bonde for deres arbejde i 
foreningens bestyrelse, idet de begge har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 
 
Der henvises i øvrigt til den skrevne årsberetning, der er tilgængelig via foreningens 
hjemmeside, www.danskgeotekniskforening.dk.  
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
  
b.  Aflæggelse af regnskaberne for de 2 forudgående år  

Kasserer Pia Hald Sørensen fremlagde regnskabet for den forgangne periode. Regnskabet 
blev godkendt af generalforsamlingen.  
 
c.  Valg af formand og bestyrelse for den kommende 2-års periode  

Der var 1 kandidat, Morten Liingaard, til de ledige bestyrelsesposter, og der var derfor ikke 
valg til bestyrelsen.  
 
Morten Liingaard indtræder således i bestyrelsen, der i den kommende 2-års periode består 
af i alt 8 medlemmer. Anders T.S. Andersen blev genvalgt som formand. 
  
d.  Valg af revisor og revisorsuppleant for den kommende 2-års periode  

Revisionsfirmaet Beierholm blev valgt som revisor. Idet revisor således nu er et firma, 
vælges ikke en revisorsuppleant. 
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e.  Fastsættelse af kontingent  

Kasserer Pia Hald Sørensen fremlagde nedenstående forslag til kontingentsatser for den 
kommende 2-års periode: 
 
Personligt medlemskab:  350 kr./år inkl. moms 
Medlemskab af IAEG/ISRM: 125 kr./år inkl. moms 
Firmamedlemskab: 
 Mindre firma:  3000 kr./år ekskl. moms 
 Større firma:   5000 kr./år ekskl. moms 
 IAEG/ISRM:   1250 kr./år ekskl. moms 
 
Ved ”mindre firma” forstås firmaer med under 50 ansatte og en årlig omsætning på højst 10 
mio. EUR – dvs. ca. 75 mio. kr. 
 
Pia Hald Sørensen fremlagde budget for den kommende periode baseret på ovenstående 
kontingentsatser. Budgettet viser et forventet overskud på ca. 30.000 kr./år. De foreslåede 
kontingentsatser blev herefter godkendt. 
 
f.  Indkomne forslag  

Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.  
 
g.  Eventuelt  

Under den afsluttende diskussion fremkom forskellige forslag/idéer til bestyrelsen. Disse er 
oplistet herunder: 
 

• Giv mulighed for at studerende kan melde sig til at modtage nyhedsmails fra 
foreningen – evt. med mulighed for tilmelding via hjemmesiden. 

• Information om DGF til studerende ved at bede om eksempelvis 30 minutter pr. 
semester, hvor en DGF-repræsentant orienterer om foreningens arbejde. 

• Oprettelse af diskussionsforum på hjemmesiden. 
• DGF bør have en mere aktiv rolle ift. indsamling og formidling af data til forsknings- 

og uddannelsesinstitutionerne med henblik på analyse og forskning.   
 
Afslutningsvis blev Jacob Philipsen lykønsket med modtagelsen af prisen som årets unge 
rådgiver og han blev i den forbindelse begavet med 2 flasker vin.  
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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