Referat af
GENERALFORSAMLING i DANSK HAVPATTEDYR FORENING
Fredag den 19. april 2013 kl. 13-14.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Anders Galatius Jørgensen blev valgt til dirigent og Mette Elstrup Steeman blev valgt til
referent
Dirigenten konstaterede at dagsordnen var udsendt for sent i forhold til foreningens
vedtægter, men generalforsamlingen accepterede forsinkelsen. Der var godt 20 deltagere
ved generalforsamlingen, der derfor var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Formanden, Carl C. Kinze fortalte, at bestyrelsens arbejde i år primært har bestået i at
arrangere dette års symposium. Det blev valgt at have et tema omkring arter og
forvaltningsenheder. Det blev også valgt at engelsk denne gang skulle være primærsproget
på mødet som signal om åbenhed i forhold til udenlandske studerende og mulige deltagere
fra vores nabolande. Endvidere orienterede formanden om at bestyrelsen nu afholder en
årlig julefrokost
Jonas Teilmann spurgte om der ville blive en evaluering af at benytte engelsk som
hovedsprog på konferencen. Herefter fulgte en diskussion om fordele i form af åbenhed for
ikke-dansktalende mod ulemper for de der måtte føle sig usikker på engelsk. Det blev
herunder foreslået at have en dansksproget session sidst på mødet for at imødekomme
sidstnævnte gruppe. Ved håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen med 15 for og
0 imod at fortsætte med engelsk som sprog på konferencen. Der var ligeledes en
diskussion om hvorvidt sproget på generalforsamlingen også skulle være engelsk af hensyn
til ikke-dansktalende medlemmer.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen afholder en urafstemning blandt foreningens medlemmer
om hvorvidt symposiet og/eller generalforsamlingen skal afholdes på engelsk fremover.
Der blev i øvrigt gjort opmærksom på, at det altid er muligt at give sin mening til kende på
Facebook og foreningens hjemmeside.
3. Kassererens beretning
Maria Iversen stod for kasserens beretning i sin funktion som vicekasser i fraværet af
kasserer Susi Edren.
I 2012 var der et mindre underskud på symposiet, men et mindre overskud af bestyrelsens
aktiviteter, der primært er kontingentinddækket. Der var desuden en mindre difference
mellem kassebeholdning og dokumenterede udgifter der ikke kunne gøres rede for. Samlet
var der et lille overskud i 2012. Samlet løber økonomien rundt uden de store udsving.
Der henvises til regnskabet for detaljeret information.

4. Arbejdsgrupper
Der er pt. Ingen fungerende arbejdsgrupper
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning op til generalforsamlingen er Carl Kinze, Maria Iversen,
Morten T. Olsen, Puk Sabinsky, Christian R. Pedersen, Susi Edren, Ida Eskesen og Jonas
Teilmann.
Ida og Jonas var på valg i år, og Susi ønsker at træde ud af bestyrelsen selv om hun først er
på valg næste år. Ida stillede op til genvalg.
Ved en fantastisk opbakning til bestyrelsen valgte 4 nye kandidater at stille op til valg: Eva
Garde, Andreas Salling, Maria Johansen og Christina Hejl Holm-Hansen. Ida valgte derfor at
trække sit kandidatur for at gøre plads til nye kræfter. Frem for at holde kampvalg mellem
de villige nye kandidater blev det besluttet at tilføje en suppleant til bestyrelsen, og Maria
Johansen valgte at tiltræde denne post. De tre øvrige bliver derfor nye
bestyrelsesmedlemmer.
Formanden takkede efter opfordring hjerteligt de afgående bestyrelsesmedlemmer for
deres indsats igennem mange år. Der vil ved førstkommende bestyrelsesmøde blive afhold
en overdragelsesvirksomhed til den nye bestyrelse.
7. Valg af suppleanter
Som det fremgår af punkt 8 blev det vedtaget at bestyrelsen får 3 suppleanter. Maria
Johansen tiltræder posten sammen med de eksisterende suppleanter Katja Pedersen og
Anders Galatius.
8. Valg af revisorer
Foreningen har to revisorer. Jeppe B. Dalgaard blev valgt som revisor i år. Siddende revisor
Stefan Brandt fortsætter.
9. Eventuelt
Foreningen er blevet kontaktet med en forespørgsel om der kunne være interesse for at
afholde the European Cetacean Society meeting i 2016 i Danmark. Formanden, der er
medstifter af foreningen, gav en kort redegørelse for hvad ECS er. Der var bred enighed om
at det ville være passende at foreningens 30. symposium kom til Danmark, hvor foreningen
startede. Der fulgte en diskussion om hvorvidt det er noget vi som havpattedyrforening
skal gå ind i, og der var bred tilslutning til at forsøge at for mødet til Danmark. Der blev
derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsen, Jacob Rye, Rasmus Havmøller,
Jonas Teilmann, Christian Harboe, Signe Sveegaard og Jeppe Dalgaard.
Tak for i år
På foreningens vegne
Bestyrelsen

