
København den 20. september 2021 

Referat af den ordinære generalforsamling i DEO 

Tid og sted: 

Tirsdag den 31. august 2021 kl. 19.00-21.00.  

Generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt og blev afholdt virtuelt på Zoom. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes §4 stk. 4 

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 

Rasmus Nørlem Sørensen blev valgt til dirigent og Kasper Tonsberg Schlie blev valgt til referent.  

2. Beretning vedrørende Oplysningsforbundets aktiviteter i det forløbne år 

Beretningen blev leveret mundtligt af sekretariatslederen, Rasmus Nørlem, og lederne af de tre 

aktivitetsområder: DEO debat (arrangementschef Vibe Termansen), DEO undervisning (undervisningschef 

Kasper T. Schlie) og DEO internationalt (projektleder Zlatko Jovanovic). 

 

Spørgsmål og dialog om beretningen 

Der blev spurgt ind til mulighed for hybridmøder og krævet udstyr. DEO afholder en del hybridmøder, hvor 

der både er fysiske deltagere og deltagere online. Vi har adgang til rimeligt udstyr i mødelokalet i 

København, men ikke (altid) når vi er ude i landet. 

Der blev spurgt ind til fysiske rejser og annoncering for samme. DEO afholder minimum fire rejser i foråret 

2022 og vi har modtaget et tilskud fra Erhvervsstyrelsen til markedsføring.  

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab  

Sekretariatsleder Rasmus Nørlem Sørensen (RNS) gennemgik årsregnskabet og redegjorde for 

coronakrisens særlige udfordringer. RNS fremhævede markante nye indtægter i form af f.eks. en bevilling 

fra Finansloven. RNS og næstformand i bestyrelsen Finn Ellegaard svarede på spørgsmål til regnskabet for 

2020, der blev fremsendt til GF-deltagerne forud for mødet.  

 

Der var spørgsmål til årsagen til variationer i lønomkostninger. Forklaringen er typisk barsler, men kan også 

skyldes ændring i antallet af medarbejdere. 

Der var spørgsmål til, hvilken bank DEO bruger. DEO er primært kunde i Djurslands Bank, men bruger også 

Danske Bank i forbindelse med opkrævninger. 
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4. Indkomne forslag 

Der er ikke nogen indkomne forslag i år.  

 

5. Bestyrelsens motiverede forslag til justering af igangværende års budget og aktiviteter, samt forslag til 

næste års budget og aktiviteter 

Sekretariatsleder Rasmus Nørlem svarede på spørgsmål om årets budget og aktiviteter – og fremlagde 

skitse til budgettet for 2022 samt aktivitetsplanen for 2022. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstiller til, at de nuværende kontingentsatser for 12 mdr. på 300 kr. for individuelt 

medlemskab og 450 kr. for husstandsmedlemskab fastholdes. Den foreslåede kontingentsats blev vedtaget 

af generalforsamlingen med siddende ovationer.  

 

7. Valg af bestyrelse 

DEO’s bestyrelse består ifølge vedtægternes §6 stk. 1 af 7-9 medlemmer, der vælges af 

generalforsamlingen for en etårig periode. Derfor er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Jan Sturm, Finn Ellegaard, Nadja Lundholm Olsen, Jesper 

Vestermark Køber, Annie Hagel, Ditte Juul Reder og Leif Rørbæk. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede ikke: Troels Grønbæk og Jasmine Søgaard. 

Irene Odgaard opstillede, men kunne ikke deltage i generalforsamlingen. På baggrund af en fremsendt 

motivation, der blev fremført af Vibe Termansen, blev Irene Odgaard valgt in absentia.  

 

Der var ikke øvrige kandidater, så DEO’s bestyrelse består i denne periode af de otte valgte medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit førstkommende møde. 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede, at vi fortsat har NR National Revision A/S som revisor.  

Generalforsamlingen vedtog, at vi fortsætter med NR National Revision A/S som revisor.  

 

9. Evt.  

Der var ros til DEO’s håndtering af krisen i forbindelse med pandemien. Der var også stor ros fra deltagerne 

til alle DEO’s aktiviteter. 

Der var 20 deltagere (heraf 18 stemmeberettigede) på generalforsamlingen: 

Egon Thomsen, Anne Elisabeth Bæklund, Annie Hagel, Camilla Polack, Carsten Gerner Olsen, Claus 

Sølvsteen, Dorte Duun, Finn Ellegaard, Jan Sturm, Jesper Vestermark Køber, Peter Overgaard, Kasper 

Tonsberg Schlie, Leif Rørbæk, Maria Wildfang Madsen, Michael Birkkjær Lauritsen, Nadja Abelgren Olsen, 

Rasmus Nørlem Sørensen, Tina Mensel, Vibe Termansen og Zlatko Jovanovic. 

 

Således opfattet: 

 

Kasper Schlie, referent  Rasmus Nørlem, dirigent 

 


