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DASERA-generalforsamling 6. oktober 2022 - referat 

Afholdt på UCN, Mylius Eriksensvej, Aalborg 

Referent: Martin Sillasen 

1. Valg af dirigent 

Jette Reuss Schmidt (UCN) valgt som dirigent.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indkaldelse til generalforsamling udsendt rettidigt i overensstemmelse med vedtægter.  

Dagsorden godkendt.  

 

3. Formandens beretning 

Louise Nordstrøm (Københavns ZOO) stopper i bestyrelsen.  

Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder. Referater findes på DASERA.dk 

På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen primært arbejdet med 

- DASERA seminarrækken, planlægning og koordinering 

- DASERA konferencen, sparring med UCN planlægningskomite 

- Opbygning af hjemmeside 

- DASERAs engagement i Spor 1 på Big Bang.  

DASERAs hjemmeside blev præsenteret af webmaster Morten Rask Petersen. Det overordnede mål er at få 

opbygget hjemmesidens materialesamling, som kan bruges til inspiration for foreningens medlemmer.  

4. DASERAs strategi og arbejde 

Bestyrelsen vil forsat arbejde med: 

- At opbygge viden på hjemmesiden 

- Udvikle SIGs om relevante tematikker 

- Påvirke uddannelsespolitikken  

- Udvikle/fastholde tæt samarbejde med NAFA/CESE 
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- Skrive populær artikler i medier (vi har fx en stående aftale med et samarbejde med Keld 

Nielsen om STEM-begrebet som et omdiskuteret begreb.) 

Bestyrelsen har strategi-seminar i november 2022.  

Bestyrelsen vil gerne opprioritere bidrag på policy-niveauet, så foreningen kan gøre sin stemme gældende i 

uddannelsesdebatten. 

 

Steffen Elmose: ”Det vigtigste er, at bestyrelsen repræsenterer professionelle individer i det 

naturfagdidaktiske felt og ikke institutionspolitiske interesser”.  

 

Forslag om oprettelse af debatforum på DASERA’s hjemmeside.  

 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

6. Valg af revisor og nye bestyrelsesmedlemmer 

Julia Suhr (Zoologisk Have København) blev enstemmigt valgt til bestyrelsen, repræsenterende de uformelle 

læringsmiljøer.  

Stine Mariegaard (UCL) og Thomas Ziegler Larsen (Skoletjenesten, Naturcenter Amager Strand) blev 

enstemmigt valgt som suppleanter.  

Velkommen til alle tre.  

 

Dorrit Hansen (PFA) blev genvalgt som revisor 

 

7. Regnskab og budget 

Regnskabet er godkendt af revisor Dorrit Hansen.  

Der er skarp adskillelse af økonomien mellem foreningens aktiviteter og DASERA-seminarer! 

Saldo på foreningens konto er på 8030 kr.  

Budget for næste finansår godkendt.  

 

8. Evt. 
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Næste års DASERA-konference afholdes på UCL.  


