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Referat: Generalforsamling i DEO 2020 
GF blev afholdt torsdag den 20. august online på platformen Zoom. I alt 33 medlemmer deltog. 

I oplysningsforbundets vedtægter fremgår det, at generalforsamlingen (GF) skal afholdes i august og 
indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag 

til næste års budget og aktiviteter. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse. 
8. Valg af revisor. 
9. Evt. 

1. Valg af dirigent og referent 
GF valgte sekretariatsleder i DEO, Rasmus Nørlem Sørensen, som dirigent og referent. Mødet blev optaget 
til brug for referatet. 

GF blev erklæret lovligt indkaldt og rettidigt afholdt ifølge vedtægternes bestemmelser. 

2. Beretning vedr. Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år 
DEO’s sekretariatsleder gennemgik de overordnede begivenheder og aktivitetsområder i DEO siden sidste 
GF. Undervisningschef Kasper T. Schlie berettede om DEOundervisnings aktiviteter. Rejsechef Michael B. 
Lauritsen berettede om DEOrejser og særligt om situationen i foråret 2020, hvor corona-restriktioner har 
forhindret rejseaktivitet. Debatkoordinator Vibe Termansen berettede om DEOdebats online-debatmøder, 
bogudgivelser og øvrige debataktiviteter. 

Beretningen var vedlagt indkaldelsen i skriftlig form. Den kan findes her: Beretning for DEO 2019/2020. 

Der var ingen kritikpunkter til beretningen fra deltagerne på GF. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 
Næstformand i bestyrelsen, Finn Ellegaard, og sekretariatslederen i DEO, Rasmus Nørlem, gennemgik det 
reviderede årsregnskab for 2019. 

Der var ingen kritikpunkter til årsregnskabet fra deltagerne på GF. 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt 
forslag til næste års budget og aktiviteter 
Bestyrelsen og sekretariatet orienterede om, at DEO rejser omtænkes i lyset af de manglende indtægter på 
studierejser p.t. Teamet kaldes herefter DEO internationalt for bedre at afspejle de forhåndenværende 
arbejdsopgaver, der omfatter flere projekter og mere fundraising end tidligere. 
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DEO fortsætter med at udbyde og gennemføre rejser, men vi planlægger med en markant usikkerhed 
omkring økonomien i de fysiske rejser. 

Projekterne inden for debatområdet og undervisning kan gennemføres digitalt i meget høj grad, så vi 
forventer ikke tab af indtægter på disse to områder i 2020. 

Det oprindeligt vedtagne budget for 2020 indeholder indtægter på rejser for ca. 4,5 mio. kr. og udgifter på 
rejser på omkring 3,5 mio. kr. ekskl. lønninger og overhead. Bestyrelsen vedtog op til GF et revideret 
budget, der har et forventet underskud på 350.000 kr. i år. Det var stor opbakning på GF til denne 
håndtering af de økonomiske udfordringer og ingen indvendinger mod dispositionerne. 

Budgettet for 2021 er behæftet med meget store usikkerheder på grund af corona-situationen. Den 
nyvalgte bestyrelse følger tæt sekretariatets arbejde med at sammenstykke et corona-sikret budget for det 
kommende år. 

Sekretariatet forventer, at mange projekter må gennemføres med online-aktiviteter også i 2021. 

Der var ingen indvendinger fra deltagerne på GF imod de fremlagte planer. 

6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstillede til fastholdelse af nuværende ordinære kontingentsatser på 300 kr./år for 
individuelle medlemskaber og 450 kr./år for husstandsmedlemskaber. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Bestyrelsen indstillede til fastsættelse af et nyt kontingent på støttemedlemskab af Rejseklubben. 
Kontingentet er på ordinær kontingentsats + 1.000 kr. årligt. Det vil sige enten 1.300 kr. for individuelle 
medlemmer eller 1.450 kr. for husstandsmedlemskaber. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

7. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen er på valg hvert år og der vælges 7-9 medlemmer af GF. Mads Torp Skafte Jespersen havde i 
april 2020 trukket sig fra bestyrelsen på grund af sygdom. Peter Zacho Søgaard genopstillede ikke. Der var 
to nye kandidater til bestyrelsen – Leif Rørbæk og Troels Grønbæk – der blev valgt uden kampvalg. 

Bestyrelsen består herefter af: 

- Annie Hagel, genvalgt 
- Ditte Juul Reder, genvalgt 
- Finn Ellegaard, genvalgt 
- Jan Sturm, genvalgt 
- Jasmine Søgaard, genvalgt 
- Jesper Vestermark Køber, genvalgt 
- Leif Rørbæk, nyvalgt 
- Nadja Lundholm Olsen, genvalgt 
- Troels Grønbæk, nyvalgt 

8. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstillede DEO’s nuværende revisor til valg: NR National Revision A/S 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

9. Eventuelt 
Der var ikke nogen indlæg under punktet. 



Generalforsamling i DEO, 20. august 2020, online 

 

Således opfattet: 

 

Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder i DEO og referent på GF 

 

 

Konstituering af bestyrelsen – 27. august 2020 
Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde torsdag den 27. august med Jan Sturm 
som formand og Finn Ellegaard som næstformand. Bestyrelsen vedtog en forretningsorden for 
valgperioden 2020/2021 og sammensatte desuden tre udvalg: 

Forretningsudvalget 
Ansvar for løbende kontrol med DEO’s økonomi, sparringspartner for sekretariatslederen og indkalder til 
bestyrelsesmøder. Medlemmer: Jan Sturm, Finn Ellegaard og Leif Rørbæk 

Netværksudvalget 
Ansvar for bidrag til DEO’s interessevaretagelse, udbygning af netværk og fundraising. Medlemmer: Nadja 
Lundholm Olsen og Jasmine Søgaard 

Kommunikationsudvalget 
Ansvar for løbende sparring og bidrag til DEO’s arbejde med presse, kommunikation og annoncering. 
Medlemmer: Ditte Juul Reder, Annie Hagel, Troels Grønbæk og Finn Ellegaard 

 


