
Beslutningsreferat FLUID 
generalforsamling 26.05.2020 
 
Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt. Tilstede til mødet: 
 

● Anette Grunnet, Grunnet og Petersen I/S 
● Anne Charlotte Pedersen, Grunnet og Petersen I/S 
● Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg University 
● Helle Grubbe, Praxis 
● Jesper Eriksen, Tietgen Online 
● Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen 
● Lars Zimsen, HF & VUC FYN 
● Morten Blichfeldt Andersen, Praxis 
● Niels Henrik Helms, Vidensemergens 
● Nina von Staffeldt, Nina von Staffeldt 
● Poul Tang , FLUID 
● Thomas Kryger Hansen, Videnscenter for Integration 

1.Valg af dirigent 
Jesper Eriksen blev valgt til dirigent 

2.Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Samtidig konstaterede dirigenten, at eftersom 
generalforsamlingen var annonceret i Nyhedsbrev 22.april.2020 og  4.maj.2020 samt til alle 
medlemmer via direkte mail var den rettidigt indkaldt.  
 

3. Bestyrelsens beretning 
Formand Jørgen Grubbe gennemgik bestyrelsens beretning. Han gennemgik kort de 
afholdte konferencer og bestyrelsens arbejdsområder i 2019-2021.  
Der har været afholdt 5 konferencer med totalt 150 deltagere. 
 
Den fulde beretning kan læses her. 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
 

4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent) 
 

https://docs.google.com/document/d/1JEve4SUOnCxdJRVqaDG5rGykmK6iSpLKfwWVG4lQqt0/edit?usp=sharing


Regnskab blev forelagt af sekretariatet. 
Året viste indtægter for 353 tkr og udgifter for 366 tkr, og dermed et underskud på 13 tkr. 
Der har været et vigende antal medlemmer - og tilsvarende nedgang i medlemsindtægter. 
Denne nedgang er dog til en vis grad dækket ind af stigende indtægter ved konferencerne. 
Foreningens formue er aktuelt 95 tkr. 
Regnskabet blev vedtaget. 
 
Kontingent for 2019-2020 var 
 
 Ekskl. Moms Inkl. Moms. 
Enkeltmandsvirksomhed  1040 1.300 
Virksomheder  1 – 50 ansatte  2080 2.600 
Virksomheder  51 – 250 ansatte  3040  3.800 
Virksomheder  over 250 ansatte  4160 5.200 
Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne uændret for 2020-2021. 
 
Endelig fremlagde sekretariatet budget, der forventede et lidt højere aktivitetsniveau og 
balance mellem indtægter og udgifter. Budgettet blev vedtaget. 
 
 

5. Valg af bestyrelse 
Ifølge vedtægterne kan der sidde op til 10 i FLUIDs bestyrelse. 
Ved generalforsamlingen i 2019 blev følgende valgt: 

● Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen  
● Uddannelseschef Jesper Eriksen  
● Afdelingsleder Lars Zimsen  

Der blev opstillet 7 kandidater til bestyrelsen 2020-2021: 
● Jørgen Grubbe - Monnet-gruppen 
● Docent Niels Henrik Helms - KP 
● Konsulent Nina von Staffeldt  
● Seniorkonsulent Thomas K. Hansen , VIFIN 
● Anne Charlotte Pedersen, Grunnet og Petersen I/S 
● Morten Blichfeldt Andersen, Praxis 
● Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet 

Da der netop var plads til 7,  var der ikke behov for valghandling. 
Bestyrelsen tager senere stilling til hvorledes afstemningen håndteres i 2021, når der er 3 
valgt i ulige år og 7 valgt i lige år. 
 
 



 

6. Valg af to revisorer 
Det blev besluttet at tage dette punkt på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor forhåbentlig 
alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Det drejer sig her om interne revisorer, idet 
foreningen har en ekstern statsaut. revisor, der sikrer regnskab opgøres korrekt i forhold til 
regnskabsloven. 

7. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

8. Eventuelt 
 
Formanden afsluttede med at takke for god ro og orden. 
Den ny bestyrelse indkaldes til konstituerende møde i løbet af de næste to uger. 
Der indkaldes ligeledes til et heldagsmøde i Odense ultimo juni/primo august 
 
Referent 
Poul Tang 
 

 
 
 


