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Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg tlf. 33212800, e-mail post@ja.dk

11. november 2020
Generalforsamling 2020 (afholdt på Zoom)
Referat
Generalforsamlingen startede kl. 16.30 med et webinar ved Michael Palmgren (Institut for Plante- og
Miljøvidenskab, KU) ”CRISPR – DNA som værktøj til mere bæredygtige fødevarer?”
Foredrag med efterfølgende debat (21 deltagere).
Generalforsamlingen begyndte 17.30

1. Valg af dirigent.
Lisa Munk blev valgt. Der var 14 deltagere; heraf 5 fra bestyrelsen.
2. Valg af referent.
Suzanne Vedel blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
4. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2019.
Referatet er tilgængeligt på JAs hjemmeside. Referatet blev godkendt.
5. Mette aflagde beretning.
GF tager beretningen til efterretning.
Medlemsforhold
Foreningen havde pr 14.10.2020 202 medlemmer, hvilket er status quo i forhold til det forgangne år.
Bestyrelse
I beretningsperioden har bestyrelsen været som vist nedenfor:
Bestyrelse
Suppleanter til bestyrelse
Formand: Mette Lübeck (på valg, genopstiller)

Henrik Meilby (på valg i 2021)

Næstformand: Jens Peter Vestager (på valg i 2021)

Ole Feldballe Rasmussen (på valg,
genopstiller)

Sekretær: Suzanne Vedel (på valg i 2021)
Menige medlemmer:
David B. Collinge (på valg i 2021)
Inga Bach (på valg, genopstiller ikke)
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Aktiviteter
I forbindelse med generalforsamlingen d. 18. november 2019 arrangerede foreningen en aften rundvisning
med middag i Zoologisk Have og efterfølgende generalforsamling. Der var en fin deltagelse til en
spændende rundvisning med tilhørende forklaringer. De fleste deltagere deltog også i selve
generalforsamlingen. Forårets bestyrelsesmøde var planlagt til 17. marts men blev ikke afholdt pga. corona
og legatuddelingerne foregik gennem e-mailkorrespondance. Der har derfor i perioden kun været afholdt
et bestyrelsesmøde d. 22. september 2020 via MS Teams. Bestyrelsen har ikke afholdt andre
arrangementer, men løbende været i kontakt per e-mail.
Uddelinger fra Studiefonden 2020
Studiefonden har i 2020 haft to uddelingsrunder hhv. forår og efterår, som vi valgte at gennemføre trods
corona situationen. Der blev i alt uddelt bevillinger på 27.934 kr. (forår) og givet forhåndstilsagn på 10.000
kr. (efterår):
Marts: Tre indkomne ansøgninger, og det blev besluttet at tildele alle tre ansøgere (i alt 27.934):
Marianne Kjærulf: 10.000 kr.

Fatou Gning: 10.000 kr.
Nikola Micic: 7934 kr.

Efterfølgende er det dog kun én af disse bevillinger, der er blevet udbetalt. De to andre modtagere har
meddelt JA, at deres planlagte rejser/arrangementer blev aflyst pga. corona.
September: En indkommen ansøgning (forhåndstilsagn 10.000):
Anders Peder Pedersen: 10.000 kr. (forhåndstilsagn).

6. Aflæggelse af revideret regnskab for 2019.
Mette stod for beretning om regnskabet for 2019 (se bilag til dagsordenen), hvor også fremtidige
forventninger blev drøftet. Vi forventer et lavere afkast for året 2020, men egenkapitalen er stadig
fulgt fint med indtil nu, og den er steget lidt over årene. Det er JA’s kapitalpleje ordning, der
forvalter vores egenkapital, og det sker hos Sydbank. Her udgør Ph.d. foreningens egenkapital en
del af den samlede kapitalpleje ordning, som JA har. Vi har derfor den samme investeringsprofil
som resten af JA’s kapitalpleje ordning (andre fonde under JA og midler).
7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2021.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, da vores egenkapital er gradvist øget en smule
over årene. Vi har ikke brugt udgifter på møder og arrangementer i 2020 (som ellers var sat
til 20.000 kr.), da det ikke var muligt at afholde fysiske arrangementer og møder pga.
corona. Vi håber, at det bliver muligt, at afholde fysiske møder og arrangementer i 2021,
og har derfor budgetteret med udgifter hertil for det kommende år. Et uændret kontingent
på 150 kr. blev vedtaget. Budgettet for 2021 blev godkendt uden bemærkninger.
8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant.
Mette, Ole og Inga er på valg. Mette og Ole vil gerne stille op igen. Inga ønsker ikke at
genopstille. Anja Thoe Fuglsang vil gerne stille op som suppleant. Ole indvilligede i at stille
op til bestyrelsen. I stedet for at fortsætte som suppleant. Anja og Ole blev begge valgt ind.
Bestyrelsen består nu af:
Formand Mette Lübeck,
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Næstformand Jens Peter Vestager,
Sekretær Suzanne Vedel,
Menige medlemmer David B. Collinge,
Ole F. Rasmussen,
Suppleanter Anja Thoe Fuglsang
Henrik Meilby.
9. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne.
Sidste år modtog vi mange gode og varierede forslag fra medlemmerne på
generalforsamlingen. Det har ikke været muligt at afholde fysiske arrangementer siden da,
og webinar kan være en mulighed i fremtiden igen. Jens Peter har fået en del positiv
respons fra medlemmer i forbindelse med annoncering af dette webinar. Det tiltrækker
muligvis nogle medlemmer som ikke plejer at deltage i det fysiske GF format f.eks. pga.
lokation, og det fungerede desuden godt at holde Jdet kl. 16:30 i forlængelse af
arbejdsdagen. Der blev stillet forslag om at overveje et webinar om genomisk selektion i
planteforædling (en mulighed kunne være ved Luc Janss, professor i Århus), rundtur i
byrum og parker i København, f.eks. ved en arkitekt/byplanlægger, som giver en fortælling
om udviklingen og planer, og havnerundfart med fokus på byudvikling i København. Lisa
pointerede, at det også er muligt at henvende sig til bestyrelsen på andre tidspunkter af
året, hvis man ønsker at komme med forslag til arrangementer.
10. Eventuelt.

Lisa bød ind til forslag/kommentarer. Dirigenten takkede for god ro og orden. Mette
takkede for deltagelsen i webinar og GF og tak til Lisa for at bidrage som dirigent. Tak til
Anja for at træde ind i bestyrelsen som suppleant. Efter GF konstituerede bestyrelsen sig
som beskrevet under punkt 8.
/Referent Suzanne Vedel
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