GENERALFORSAMLING DANSK MAGNETISK FORENING 2015

Referat for generalforsamlingen i Dansk Magnetisk forening den 3. marts 2015. Afholdt på Sintex, Hobro.
Før generalforsamlingen blev der af holdt følgende indlæg:
-

Et nyt robust magnetisk gear v. Flemming Buus Bendixen, Sintex a/s.
Permanent magnet standard motor med begravede magneter v. Claus B. Rasmussen, Grundfos a/s
Design og test af ny magnetskrue aktuator til nyt aktiv affjedringssystem for personbiler v. Nick Ilsø
Berg, Aalborg universitet

Dagsorden for Generalforsamlingen, ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af protokolfører
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
a. Valg af formand, kasserer og sekretær,
b. Valg af suppleant,
c. Valg af kritisk revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad. 1. Fin Jensen blev foreslået og valgt som dirigent.

Ad. 2. Peter Valler blev foreslået og valgt som protokolfører

Ad. 3. Formanden fremlagde sin beretning som blev godkendt.

Formandens beretning medførte en livlig og frugtbar diskussion om fremtiden for magnetisme, lige fra
gymnasiale- gennem universitetsuddannelser til jobs i industrien. Overordnet set var konklusionen, at der
skal være sammenhæng mellem antallet af jobs og uddannelsespladser, men om det er hønen eller ægget
der kommer først, var der større uenighed om.
Der blev givet flere gode forslag til indsatsområder, som bestyrelsen kan arbejde med det kommende år.
Ad. 4. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Regnskabet viste, at der er mulighed for flere aktiviteter det kommende år.
Ad. 5.

a. Formand Peter Kjeldsteen ønskede ikke genvalg. Som formand blev Peter Valler, Sintex, foreslået

og enstemmigt valgt. Kasseren genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. Sekretær Poul Bøjsøe

ønskede ikke genvalg. I stedet blev Nick Ilsø Berg, Aalborg Universitet enstemmigt valgt. Det vil sige
bestyrelsen nu består af: Formand: Peter Valler, Kasserer: Flemming Buus Bendixen og Sekretær:
Nick Ilsø Berg.

b. Suppleant: Nikolaj Zangenberg opstillet og enstemmigt valgt.

c. Kritisk revisor: Morten Monberg genopstillet og enstemmigt valgt
Ad. 6. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 7. Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Efter generalforsamling var der rundvisning i produktionen på Sintex a/s.
Peter Valler, Hobro

