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Dagsorden (ifølge vedtægterne)
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning

4. Diskussion af DASERAs arbejde - hvorledes kan DASERA bedst opfylde
sine formål - forslag til konkrete aktiviteter
5. Indkomne forslag

Ingen medlemsforslag. Bestyrelsen forslår vedtægternes §4 ændret
6. Valg til Bestyrelsen
7. Regnskab 2020
8. Evt.
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§4 ændringsforslag
4.3 Bestyrelsen består af fem valgte medlemmer, med en valgperiode på fire år. Der tilstræbes
repræsentanter fra universiteter, professionshøjskoler og andre institutioner og organisationer med
naturvidenskabelig uddannelsesinteresse, ligesom der tilstræbes bred regional repræsentation.
4.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Hvis en plads i Bestyrelsen bliver tom, kan Bestyrelsen supplere sig indtil næste mulighed for valg.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

4.3 Bestyrelsen består af syv valgte medlemmer, med en valgperiode på fire år. Der tilstræbes
repræsentanter fra universiteter, professionshøjskoler og andre institutioner og organisationer med
naturvidenskabelig uddannelsesinteresse, ligesom der tilstræbes bred regional repræsentation.
4.4 Formand vælges særskilt af generalforsamlingen.
4.5 Der vælges to suppleanter, hver for en to-årig periode.
4.6 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.
4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede.
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Valg til Bestyrelsen
Nuværende bestyrelse: Jens Dolin (IND/KU), Martin K. Sillasen (VIA), Kathrin Otrel-Cass (AAU), Anders
Vestergaard Thomsen (PHA) og Louise Nordbjerg (Kbh zoo).
Kathrin Otrel-Cass træder ud fordi hun på sigt udelukkende vil være ansat på universitetet i Graz, mens de
andre fire medlemmer fortsætter (og altså vil være på valg om tre år).

Der skal således vælges tre nye medlemmer og to suppleanter.
Følgende har kontaktet Jens og stiller op til hhv. bestyrelse og suppleant:
• Jette Reuss Schmidt (UCN)
• Morten Rask Petersen (UCL)
• Nicolai Munksby (KP)
• Trine Hyllested (KP/selvstændig – stiller op til suppleant)
• Lars Seidelin (LSUL/SDU – suppleant)

4

16-02-2021

Regnskab 2019
Medlemsindbetalinger 45x100
Indbetaling seminar 42x200
Indtægter i alt
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling 2019
Forplejning seminar nov 2019
Bank- og kortgebyrer
Udgifter i alt

4.500 (bemærk: Heraf 3 dobbeltbetalinger)
8.400
12.900
1.837,50
270
4.393
532

Overskud

5.867,50

Saldo pr. 31/12 2019
(Saldo pr. 24/11 2020

7.032,50

5.867,50
7.342,00)
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