Ekstraordinær generalforsamling i DASR, 29. august 2022 kl. 12-13 på Zoom.
Tilstedeværende: Armin Geertz (AU), Simon Stjernholm (KU), Emma Jørgensen (AU),
Margit Warburg (KU), Mikael Aktor (SDU), Niels Reeh (SDU), Marianne Qvortrup Figiber
(AU), Simon Nygaard (AU, referent) og Laura Feldt (SDU, dirigent).
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Ændringer af vedtægter (se bilag)
Eventuelt

Bilag:
Forslag til vedtægtsændring (ændringsforslag markeret med rødt):
§3 ændres til ”Selskabet er en frivillig forening, hvis formål er at fremme faglig udveksling
mellem landets religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer samt at
fremme, styrke og udbrede religionsvidenskabelig forskning nationalt og internationalt.”
§6 ændres til ”Der holdes ordinær generalforsamling hvert andet år inden udgangen af året.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt forslag til navne på kandidater og
suppleanter til bestyrelsen. Medlemmers forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde inden to uger før generalforsamlingen.”
I §9 tilføjes følgende: ”Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af enten selskabets formand
eller kasserer.”
Ad. 1. Laura foreslås som dirigent. Dette godkendes.
Ad. 2. Simon N. foreslås som referent. Dette godkendes.
Ad. 3. Dagsorden godkendes.
Ad. 4. Dirigenten præsenterer forslagene til vedtægtsændringer. Margit ønsker præcisering af
ordlyden vedr. tegningsreglerne (§9). Dirigenten præciserer. Vedtægtsændringerne vedtages
enstemmigt.
Ad. 5. Simon Stjernholm spørger ind til næste års EASR-kongres i Ukraine. Laura svarer, at
Litauen havde tilbudt at være vært, men intet er ændret på EASRs hjemmeside. Marianne
siger, at næste års EASR-kongres slet ikke blev nævnt i Cork. Margit ønsker kvittering for
medlemskabsbetaling, og foreslår at kvittering sendes automatisk. Mikael nævner mulighed
for automatiseret udsendelse af kvitteringer via. foreningsprogrammer. Armin spørger til
eventuelt bankskifte. Bestyrelsen diskuterer dette ved næstkommende lejlighed. Laura
informerer om næste DASR-bestyrelsesmøde – her kan forslag til emner indsendes. Niels
foreslår et møde i foråret om fremtidens religionsuddannelser i lyset af optagelsestallene for
2022 med inklusion af Gymnasielærerforeningen og fagkonsulenterne (og VIA, nævner
Marianne). Laura noterer dette. Margit spørger til optaget, SDU har 16, AU har 38 og KU har
60. SDU opererer ikke længere med 2. prioriteter, derfor det ekstraordinært lave tal.
Problemet med dårligt optag diskuteres uformelt.

