
DASERA Generalforsamling på Big Bang konferencen 2. april 2019 

 

Ifølge vedtægternes §4 indkaldtes den 3. marts 2019 til Generalforsamling til afholdelse under BigBang 

konferencen i Odense Kongrescenter tirsdag den 2. april 2019 kl. 17.15-18.00 i lokale 7+8. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

 Dirigent: Stine Mariegaard 

 Referent: Morten Rask Petersen 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Der indledtes med en navnerunde. Der deltog 26 personer i mødet. 

2. Bestyrelsens beretning og regnskab 

Formanden (Jens Dolin) aflægger beretning for det første år af DASERA som forening. 

Foreningen er registreret med CVR-nr og der er med besvær blevet oprettet bankkonto og 

hjemmesiden er etableret.  

Bestyrelsen har afholdt to møder. Det annoncerede DASERA-seminar måtte aflyses pga. 

manglende tilmeldinger, som sikkert skyldtes at seminaret var placeret samtidigt med KPs 

fusionsseminar og LUNAs årsmøde. Næste seminar skal koordineres bedre med eksempelvis 

LUNA. 

Der er afholdt et møde mellem LUNA og DASERA mhp koordinering af fælles aktiviteter og 

evt fælles medlemskab. 

 Kort gennemgang af DASERAs formål. Dette diskuteres videre underpunkt 4. 

 Der er pt. 22 betalende medlemmer 

 Kommentar: Kassebeholdningen er for lav i forhold til at godtgøre bestyrelsen i forhold til 

 policy making aktiviteter, som eksempelvis Folkemødet 

 Kommentar: Bestyrelsen skal have ros for at gøre det til en lovformelig forening. 

3. Medlemsforslag. Forslag der ønskes til afstemning skal sendes til Jens Dolin (dolin@ind.ku.dk) senest 9. 

marts 2019. 

 Der er ikke indkommet nogen forslag 

4. Diskussion af hvorledes DASERA bedst kan opfylde sine formål - forslag til konkrete aktiviteter (og hvem 

der kan hjælpe med at gennemføre dem). 



  Et forum, hvor man diskuterer projekter og kommende artikler og for input fra fagfæller 

  Hvad sker der i ESERA og hvilken indflydelse har det på DASERA? 

  Hvordan kan DASERA bruges som lobbyorganisation? Både politisk og i forhold til fonde 

Her kunne konkrete forslag til naturfagsdidaktisk forskning være et bud. 

  NAFA blev nævnt som et stort indsatspunkt. 

  DASERA kunne bede om foretræde for kommissionen, der undersøger den 5-årige 

 læreruddannelse 

  DASERA seminaret kunne organiseres gennem opgaver der skal løses på forhånd af 

 deltagerne inden for et forhåndsbestemt fokusområde 

  Øge kvaliteten af vores arbejde – Eksempelvis 2 ECTS forskningsmetodekursus, evt. i teacher 

 action research med lærere som deltagere 

  DASERA seminar kunne fokusere på næste tema på Big Bang 

  Et tættere samarbejde mellem LUNA og DASERA til eksempelvis kompetenceudvikling af 

 professionshøjskolelærere 

  JD annoncerede skriveworkshop arrangeret af MONA 

5. DASERA-seminar til efteråret. Hvem vil arrangere det? 

 VIA koordinerer med LUNA og arrangerer DASERA efterårsseminar. 

 Det bliver afholdt 27. november 2019 

6. Valg til Bestyrelsen. 

Jens Dolin, Martin K. Sillasen, Kathrin Otrel-Cass og Anders Vestergaard Thomsen' blev valgt på den 

stiftende generalforsamling ved 2018 BigBang og er ifølge vedtægterne ikke på valg. Efter 

generalforsamlingens forslag supplerede bestyrelsen sig efterfølgende med Pia Maria Lie fra 

Experimentariet. Pia Marie skal således formelt vælges af Generalforsamlingen. 

 Der bør desuden vælges en suppleant og en revisor. 

 Pia Marie Lie blev valgt ved fredsvalg 

Hvis et bestyrelsesmedlem går af eller bliver syg, blev det besluttet at Bestyrelsen selv 

udpeger suppleant fra den institution eller det område, som vedkommende kom fra, for at 

bevare diversiteten fra forskellige miljøer. 

 Dorrit Jørgensen, PH Absalon, blev valgt som revisor 

7. Evt. 

 Opfordring til at melde sig ind i foreningen 

  

  


