Referat af DAHRs generalforsamling 2007
Fredag d. 9. november kl. 16:17 – 17:30 på Syddansk Universitet, lokale U70
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Valg af dirigent
Jens Peter Schiødt blev valgt som dirigent.
3. Valg af referent
Peter Westh blev valgt som referent.
4. Formandens beretning
Formandens beretning blev taget til efterretning
Beretningen kan læses på www.dahr.dk/dokumenter/formandsberetning2006-07.pdf
5. DAHR i fremtiden
Med udgangspunkt i formandens beretning blev DAHRs rolle rolle og modus operandum
fremover diskuteret. De fremførte synspunkter vil indgå i den nye bestyrelses
overvejelser.
6. Forslag til vedtægtsændring vedrørende årlige symposier
Følgende vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget (ændringer understreget):
Selskabets aktiviteter omfatter mødevirksomhed og andre former for formidling af
forskningsresultater. Dette sker
a) ved så vidt muligt at holde mindst ét årligt symposium eller anden mødevirksomhed
blev ændret til:
Selskabets aktiviteter omfatter mødevirksomhed og andre former for formidling af
forskningsresultater. Dette sker
a) ved mindst at holde et symposium hvert andet år
7. Forslag om vedtægstændringer med baggrund i fagets aktuelle, institutionelle
forhold
Nedenstående vedtægtændring blev vedtaget me d 17 stemmer for, og 1 stemme imod
(ændringer er understreget. Der blev foreslået enkelte, sproglige rettelser under
generalforsamlingen, derfor afviger teksten en smule fra den tekst, som fremgik af
dagsordenen)
§ 5 Bestyrelsen godkender ordinært medlemsskab for kandidater fra og ansatte ved
landets religionsvidenskabelige/-historiske institutter og centre samt andre kandidater
med en akademisk interesse i religionhistorisk forskning. Som associerede medlemmer
uden stemme- og valgret godkendes studerende ved samme institutter og centre samt
andre studerende med en akademisk interesse i religionshistorisk forskning.
ændres til:
§ 5: Bestyrelsen godkender ordinært medlemsskab for religionsvidenskabelige
medarbejdere ved, og religionsvidenskabelige kandidat er fra landets universiteter, samt
andre universitetsuddannede med en akademisk interesse i religionsvidenskabelig forskning.

Som associerede medlemmer uden stemme- og valgret godkendes studerende ved
religionsvidenskabelige fag samt andre studerende med en akademisk interesse i
religionsvidenskabelig forskning.
og
§ 9: Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf et flertal skal have en
kandidateksamen fra et af landets religionsvidenskabelige/-religionshistoriske institutter
og centre.
ændres til:
§ 9: Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf et flertal skal have en
religionsvidenskabelig kandidateksamen fra et af landets universiteter.
8. Forslag om at indlemme seminariestuderende og –uddannede som associerede
medlemmer af DAHR
Følgende vedtægsændring blev vedtaget med 17 stemmer for, medens 1 undlod at
stemme.
Vedtægternes § 5 tilføjes følgende sætning:
Som associerede medlemmer godkendes desuden studerende ved og uddannede fra
lærerseminarierne.
9. Forslag om indskrivning af EASR i selskabets vedtægter
Følgende vedtægstændring blev enstemmigt vedtaget: (ændringer understreget):
§ 2: Selskabet er medlem af International Association for the History of Religions
ændres til
§ 2: Selskabet er medlem af International Association for the History of Religions og
European Association for the Study of Religion
I § 4 ændres desuden sætningen
d) ved at formidle information fra IAHR
til
d) ved at formidle information fra IAHR og EASR
10. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
DAHR har 75 medlemmer, men pr 9/11 er der kun 32, der har betalt deres kontingent.
Der er dog kun 1, som aktivt har meldt sig ud.
11. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev enstemmigt fastsat som følger:
- Ordinære medlemmer: 300 kr
- Associerede medlemmer: 150 kr
Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt ph.d. studerende på 4+4 ordningen skal betale

fuldt kontingent, eller skal opfattes som studerende. Spørgsmålet vil blive afgjort af den
kommende bestyrelse.
12. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende blev enstemmigt valgt til bestyrelsen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Henrik Reintoft Christensen
Olav Hammer
Annika Hvithamar
Catharina Raudvere
Margit Warburg
Peter Westh

13. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt som suppleanter:
a) Jørn Borup
b) Kate Østergaard
14. Valg af revisor og revisorsuppleant
a) Anne Grethe Dion blev valgt som revisor
b) Marlene Jessen blev valgt som revisorsuppleant

