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G E N E R A L F O R S A M L I N G 

Referat 

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 13. juni 2013, kl. 15:00-15:30 hos 

Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Fastlæggelse af kontingent for 2013. Der foreslås et uændret årligt kontingent på 350 kr. for 

personlige medlemmer, 100 kr. for studenter og 2.200 kr. for firmamedlemmer. 

5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende personer:  

- Anders Larsen (RUC, EA, IFRO) – på valg 

- Torben Møller Pedersen (Dansk Energi) – på valg 

- Frits M. Andersen (DTU Risø) – på valg 

- Flemming G. Nielsen (Energistyrelsen) 

- Michael Mücke Jensen (Oliebranchen) 

- Hans-Erik Kristoffersen (Energinet.dk) 

- Lars B. Termansen (Energistyrelsen) 

- Ulrik Stridbæk (DONG Energy) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle som er på valg.  

6. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S 

7. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (Anders Larsen) bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Michael Mücke 

Jensen (MMJ) som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at dagsorden var gyldig og at 

fremmødet gjorde at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til-

bage til formanden. 
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2. Formandens beretning for 2012/2013 

Beretningsåret har været endnu et godt år for foreningen. Det meste af det vi gerne har villet er lyk-

kedes 

 

Arrangementer 

Vi har holdt fire gå-hjem-møder. Fem, hvis man medregner det møde der afholdes umiddelbart efter 

generalforsamlingen. Arrangementerne har været policy-orienterede med et større eller mindre ind-

hold af energiøkonomi. Alle møder med tre eller fire oplæg og efterfølgende debat. Alle møder 

velbesøgt. Dog i nogle tilfælde med en del færre end tilmeldt.   

 

Årets arrangementer har været: 

- Torsdag den 14. juni 2012: Elforbruget på time-niveau 

- Onsdag den 7. november 2012: Hvordan udnytter vi naturgasinfrastrukturen som energisyste-

mets integrator 

- Torsdag den 29. november 2012: Den danske energispare-model – nu også i resten af Europa 

- Onsdag den 8. maj 2013: Hvordan øger vi værdien af Smart Grid løsninger og ydelser til trans-

missionssystemet?  

- Torsdag den 13. juni 2013: Hvordan regnes på samfundsøkonomi og energisystem på samme 

tid?  

 

Emner vi diskuterer i bestyrelsen (udover hvilke gå – hjem - møder vi skal lave) 

DES er en lokal afdeling af IAEE. Den gode nyhed er her, at vi er med til at opretholde et internati-

onalt energiøkonomisk fagligt miljø; og en option på at holde en international konference. Men 

spørgsmålet er. om vi måske på en eller anden måde kan få mere for pengene. Vi har i bestyrelsen 

besluttet at vi fortsat vil være medlemmer af IAEE   

 

Vi kommunikerer med vores medlemmer og omverdenen som man gjorde i 1990’erne. Vores nuvæ-

rende hjemmeside er vel 20 år gammel, og vi anvender ikke medier som LinkedIn endsige Face-

book. Det overvejer vi løbende; men er nu startet med at lave en ny tidssvarende hjemmeside, så 

ambitiøs som det nu giver mening. 

 

Det sagt føler bestyrelsen, at vi også i år kan være selskabets virke bekendt  

 

Afslutningsvis skal fra formanden lyde en tak til medlemmerne for at bakke op om foreningen, til 

bestyrelsen for deres indsat for foreningen i årets løb. Tak til Energistyrelse, Dansk Energi og Ener-

ginet.dk for lån af lokaler. Og yderligere en tak til Dansk Energi der står for regnskab og sekretær 

(Helle Stisen). 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren, Torben Møller Pedersen (TMP) fremlagde det reviderede regnskab. Der var ikke kom-

mentarer eller spørgsmål, hvorfor regnskabet blev godkendt. Også budget for 2013 og 2014 blev 

godkendt uden kommentarer. Det reviderede regnskab er vedlagt som bilag efter referatet. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2013 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent for 2013. Dette blev godkendt af generalforsamlin-

gen. 
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5. Valg til bestyrelsen 

Som angivet i dagsorden var der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

- Anders Larsen (RUC, EA, IFRO) – på valg (ønsker genvalg) 

- Torben Møller Pedersen (Dansk Energi) – på valg (ønsker genvalg) 

- Frits M. Andersen (DTU Risø) – på valg (ønsker genvalg) 

 

Alle blev genvalgt, så bestyrelsen nu består af: 

 

- Anders Larsen (RUC, EA) 

- Flemming G. Nielsen (Energistyrelsen) 

- Torben Møller Pedersen (Dansk Energi) 

- Frits M. Andersen (DTU Risø) 

- Michael Mücke Jensen (Oliebranchen) 

- Hans-Erik Kristoffersen (Energinet.dk) 

- Lars B. Termansen (Energistyrelsen) 

- Ulrik Stridbæk (DONG Energy) 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, som er i august. 

 

6. Valg af revisor 

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S. Dette blev godkendt. 

 

7. Eventuelt 

Daniel Møller, som p.t. arbejder som trainee hos Dansk Fjernvarme, forespurgte, om der evt. var 

muligheder for at afholde arrangementer i Jylland, da fx Dansk Fjernvarme har hovedsæde der.  

 

Bestyrelsen forholdt sig positivt til dette, men da bestyrelsen primært har aktiviteter i hovedstads-

området, vil det være nødvendigt, at medlemmerne selv tager et initiativ. I så fald vil foreningen 

bakke op om det, hvis arrangementet ligger indenfor rammerne af DES’s aktiviteter. 

 

Efter dette takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter foreningen afholdt arrangementet 

”Hvordan regnes på samfundsøkonomi og energisystem på samme tid?” 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energiøkonomisk Selskab 

 
f. Anders Larsen 

Formand 
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