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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 tirsdag den 10. juni 2014, 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 2013 samt budget 2014/2015 til godkendelse.  

4. Fastlæggelse af kontingent for 2014. 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, IFRO) 

Torben Møller Pedersen (Dansk Energi) 

Frits M. Andersen (DTU Risø) 

Flemming G. Nielsen (Energistyrelsen) – på valg 

Michael Mücke Jensen (Oliebranchen) – på valg 

Hans-Erik Kristoffersen (Energinet.dk) – på valg 

Lars B. Termansen (Energistyrelsen) – på valg 

Ulrik Stridbæk (DONG Energy) – på valg 

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle som er på valg. 

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

7. Ændring af vedtægter. Bestyrelsen foreslår at det laves en ændring til §5, således at det indføjes 

at ”Formanden for DES - studenterafdeling er født medlem af bestyrelsen.” 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (Anders Larsen) bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Flemming G. Ni-

elsen 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. 

 

http://www.des-hjemmeside.dk/
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2. Formandens beretning for 2013/2014 

Beretningsåret har været endnu et godt år for foreningen. 

 

Arrangementer 

Vi har holdt tre gå-hjem-møder inkl. det møde om pendulet der måske svinger m.h.t. ejerskab i 

energisektoren. Policy orienterede med et større eller mindre indhold af energiøkonomi. Alle møder 

med mellem 2 og 4 oplæg. Alle møder med mange tilmeldte - dog desværre ofte med lidt færre 

fremmødte.   

 

- 29. september 2013 kl. 15:00: Regeringens klimaplan og virkemiddelkatalog 

 

- 17. december 2013 kl. 15:00: Regulering, gløgg og æbleskiver  

 

Studenterafdeling af DES 

2013 var så året, hvor vi fik en studenterafdeling. Vi tror på, at det vil medvirke til at øge interessen 

for energiøkonomi blandt studerende. For de studerende der er interesserede uden vores indsats er 

vi i foreningen med til at skabe en ramme. Den oprindelige initiativtager var Luis Boscan fra CBS. 

Han er senere blevet suppleret med Lena Kitzing fra DTU og Lisa Ståhl fra Københavns Universi-

tet. Lena er fungerende formand for studenterafdelingen. Tak til Lena, Lisa og Luis. 

 

Under dagsordenens punkt 7 vil man se, at vi foreslår at ændre foreningens vedtægter således at 

studenterafdelingens formand er født medlem af for bestyrelsen. 

 

Ny hjemmeside 

Medlemmer der deltog i generalforsamlingen sidste år, vil erindre at jeg nærmest lovede en ny 

hjemmeside. Den gamle var vel ca. 20 år. Medlemmerne vil kunne forvisse sig om, at vi nu har fået 

en ny moderne hjemmeside med en mere tidsvarende funktionalitet. 

 

Vi overvejer fortsat om vi med fordel kan kommunikere med vores medlemmer ved hjælp af de 

sociale medier. Men første skridt var hjemmesiden og den er nu på plads. 

 

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 Energistyrelsen, Dansk Energi og 

Energinet.dk for lån af lokaler. Og yderligere en tak til Dansk Energi der står for regnskab og sekre-

tariat (Helle Stisen). 

 

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.  

 

 

4. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2014 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent for 2014. Dette og budgettet blev godkendt af gene-

ralforsamlingen. 
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5. Valg til bestyrelsen 

Som angivet i dagsorden var der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

- Flemming G. Nielsen (Energistyrelsen) – ønsker genvalg 

- Michael Mücke Jensen (Oliebranchen) – ønsker genvalg 

- Hans-Erik Kristoffersen (Energinet.dk) – ønsker genvalg 

- Lars B. Termansen (Energistyrelsen) – ønsker genvalg 

- Ulrik Stridbæk (DONG Energy) – ønsker genvalg 

 

Alle blev genvalgt, så bestyrelsen nu består af: 

 

- Anders Larsen (RUC, IFRO) 

- 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) 

- Lena Kitzing (PhD DTU Management Engineering) – repræsentant for studenterafdelingen 

– se punkt 7. 

 

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. Ændring af vedtægter. Bestyrelsen foreslår at det laves en ændring til §5, således at det 

indføjes at ”Formanden for DES - studenterafdeling er født medlem af bestyrelsen.” 

En gruppe studerende har påbegyndt opstart af en DES studenterafdeling. Der er endnu ikke afholdt 

stiftende generalforsamling, men arbejdet ledes p.t. af PhD studerende Lena Kitzing.  

 

Lena fortalte lidt om studenterafdelingens ideer. Det er meningen af aktiviteterne skal dække stude-

rende fra Bachelor til PhD. Vil gerne afholde nogle gå-hjem-møder fx hver anden måned. Overvejer 

også faglige konkurrencer. 

 

Bestyrelsen havde foreslået, at der blev lavet en ændring til DES’ vedtægter, således at formanden 

for studenterforeningen er født medlem af DES bestyrelsen. 

 

Ændring af vedtægterne blev vedtaget af generalforsamlingen. 
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8. Eventuelt 

Der var ikke emner til dette punkt. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter foreningen afholdt arrangementet 

”Svinger pendulet i energisektoren? – fra marked til plan, fra privat til offentligt eje? 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energiøkonomisk Selskab 

 
f. Anders Larsen 

Formand 
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