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Generalforsamling torsdag den 30. juni 2011 på H.C. Ørsted Instituttet

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Matematisk Forening
Torsdag den 30. juni 2011, kl. 17:00 på H.C. Ørsted Instituttet, Københavns Universitet, i Aud. 10.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke juni 2010-juni 2011 (Bilag A).
3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse,
regnskabet for 2010 (Bilag B).
4. Kassereren forelægger et budget for 2011 (Bilag B).
5. Valg til bestyrelse samt revisorer (der er ingen på valg).
6. Eventuelt.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil
Professor Bob Oliver, gæst ved Institut for Matematiske Fag, KU,
holde et foredrag med titlen
The p-local structure of finite groups and of their classifying spaces.
Derefter vil der blive arrangeret mulighed for fælles middag i en nærliggende restaurant.
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Bilag A: Bestyrelsens beretning om foreningens virke juni 2010-juni 2011
Medlemmer
Foreningen har i det forløbne år optaget 10 nye medlemmer, mod 12 nye i 2010. Det samlede antal
medlemmer der hidtil har betalt deres kontingent er 278 mod 288 i 2010. Af tekniske årsager
indeholder dette tal kun få af de medlemmer der er bosat i udlandet; indregnes disse og nogle af
restanterne, får vi at det samlede antal aktive medlemmer er omkring 300. Vi har i bestyrelsen
bestemt os for ikke længere at medregne medlemmer som har været passive gennem en længere
årrække. Antallet af abonnenter på Matilde er 18. Der er fortsat 80 individuelle medlemmer af
EMS.
Bestyrelsen har i årets løb afvist nogle få medlemsansøgninger fra udlandet, hvor det var umuligt
at se hvordan ansøgerne kunne have udbytte af medlemskabet. Vi har fortsat den praksis, at
matematikstuderende med mindst et års fuldtidsstudier i matematik bag sig kan optages i
foreningen.

Generalforsamlingen 2010
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 17. juni 2010 på KU.
I forlængelse af generalforsamlingen holdt Lektor Tinne Hoff Kjeldsen, Roskilde Universitet, et
inspirerende foredrag med titlen ”Konveksitetsteori og Matematisk Programmering: Forbindelser
og sammenhænge i forskning i ren og anvendt matematik i det 20. århundrede”.

Årsmødet 2010
Den 16. december 2010 afholdt foreningen årsmøde ved SDU i Odense. Programmet bød på en
række meget fine foredrag: Peter Kornerup, SDU, om ”Computer aritmetik”, Simon Kristensen,
AU, om ”Aritmetik og dynamik”, Hans Jørgen Munkholm, SDU, om ”Poul Heegaard”, og
Ivan Tafteberg Jakobsen, Aarhus Statsgymnasium, om ”Matematik og arkitektur”. Afslutningsvist,
holdt Vagn Lundsgaard Hansen, DTU, foredraget ”Mit liv som matematiker”.

Specialeprisen 2010
I 2008 fik foreningen etableret en specialepris for det bedste matematikspeciale skrevet ved danske
universiteter. Det er intentionen, at specialeprisen skal uddeles årligt. Der er indgået en
samarbejdsaftale med Edlund A/S om finansiering af en pengepræmie på 25 kkr ved specialeprisens
første uddeling i 2008 og en pengepræmie på 15 kkr til specialeprisen i hvert af årene 2009 og
2010. Der blev indkaldt forslag fra medlemmerne til specialeprisen for 2010 med frist 9. august
2010.
Der indkom i alt fire meget fine forslag til specialeprisen for 2010. Forslagene blev bedømt af et
udvalg bestående af Professor Mogens Niss, RUC (formand), Institutleder Johan P. Hansen, AU og
Lektor Jens Gravesen, DTU. Bestyrelsen tiltrådte med stor glæde udvalgets indstilling af Kåre
Schou Gjaldbæk, KU til specialeprisen for specialet ”Højere forgreningsgrupper og Artin-føreren”.
Prisen blev overrakt til Kåre Schou Gjaldbæk ved en prisoverrækkelses ceremoni i foreningen
onsdag den 15. juni 2011. I forbindelse med prisuddelingen holdt Lektor Ian Kiming, KU, et
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foredrag med titlen “Artin-førere” om specialets emne og resultater. Efter prisuddelingen var
foreningen vært ved en reception.
DMF er meget taknemmelig for bevillingen til specialeprisen fra Edlund A/S, repræsenteret ved
projektdirektør Line Find Hansen. Også tak til bedømmelsesudvalget for et veludført
bedømmelsesarbejde.
Der vil blive indkaldt forslag fra medlemmerne til specialeprisen for 2011 med frist 31. august
2011.

Sommerskole (Sommertræf)
I dagene 11-14. august 2010, arrangerede Carsten Lunde Pedersen en fin og velbesøgt sommerskole
for master studerende (kandidatstuderende) på Søminestationen i Holbæk. Program og nærmere
oplysninger om ”Sommertræf 2010” findes på http://milne.ruc.dk/~lunde/sommertraef/.

Møde med Abel prisvinderen 2011
Tirsdag den 31. maj 2011 var en god dag i foreningens historie. Ved et meget velbesøgt møde i
København, havde foreningen den store glæde at kunne præsentere Abel prismodtageren for 2011,
Professor John Milnor, og hans hustru, Professor Dusa McDuff. I en forelæsning med titlen
”Spheres”, fortalte Milnor om sin banebrydende opdagelse i 1956 af eksotiske differentiable
strukturer på den syv dimensionale kugleflade og om de senere udviklinger i området helt frem til
han modtog Abel prisen den 24. maj 2011 i Oslo. Umiddelbart efter Milnors forelæsning, holdt
Dusa McDuff, som er en af verdens absolutte top forskere i symplektisk geometri, et meget
inspirerende foredrag med titlen ”About symplectic embedding questions (mostly in dimension 4)”.
Efter de to foredrag var Institut for Matematiske Fag ved KU værter ved en fin reception.

Matilde
Der er i 2010 udkommet to ordinære numre af Matilde i A4-format, nemlig Matilde nr. 40 (oktober
2010), der bl.a. indeholdt en omtale af den Internationale Matematikerkongres ICM 2010, og
Matilde nr. 41 (december 2010), der bl.a. indeholdt en artikel om matematik og kunst.
Matilde nr. 39 blev udgivet som et særtryk af indkaldelsen til generalforsamlingen den 17. juni
2010 og indeholdt bestyrelsens beretning for 2009.
Efter at Bent Ørsted (AU) fratrådte som ansvarshavende redaktør for Matilde med udgangen af
maj 2009, har foreningens sekretær og næstformand Poul Hjorth (DTU) fungeret som
ansvarshavende redaktør for Matilde.
Matilde opsættes og trykkes af Michael Schølardt ved trykkeriet Røde Hane. Matilde finansieres
hovedsageligt via foreningskontingentet og abonnementer (pt. 18 stk.). Der er endvidere opnået et
mindre beløb i portostøtte fra Biblioteksstyrelsen efter ansøgning fra foreningens kasserer og Bent
Ørsted (AU).
Det har vist sig meget vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal lokale redaktører ved de
danske universiteter til at holde produktionen af artikler til Matilde i gang. DMF vil derfor igen
kraftigt opfordre de matematiske institutter til at være behjælpelig med at finde villige lokale
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redaktører til Matilde, så vi kan holde gang i vores medlemsblad, som efter bestyrelsens opfattelse
er meget påskønnet i medlemskredsen.

Math. Scand.
Math. Scand. blev oprettet som foreningsblad i 1952 med de nordiske matematiske foreninger fra
Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark, som ejere, og i 1995 omdannet til et interessentskab,
hvor interessenterne er de gamle ejere. Math. Scand. er eget forlag og huses af Institut for
Matematiske Fag på Aarhus Universitet.
Hver af de fem nordiske matematiske foreninger udpeger en redaktør til Math. Scand.; Mikael
Rørdam er udpeget af Dansk Matematisk Forening. Som ansvarshavende redaktør for Math. Scand.
ved Aarhus Universitet er udpeget Jens Carsten Jantzen.

NORMAT
NORMAT ejes under forhold der modsvarer dem der beskriver Math. Scand. , men har ikke en
separat forlagsfunktion. Tidsskriftet udgives i samarbejde med Institut Mittag-Leffler og Nationellt
centrum för matematikutbildning i Sverige efter en aftale der gjordes permanent i løbet af 2007.
Vagn Lundsgaard Hansen (DTU) er den af foreningen udpegede redaktør siden 2002.
NORMAT er et tidsskrift for seriøs matematik formidlet på en måde så interesserede elever på
gymnasialt niveau og universitetsstuderende på de indledende trin af studierne kan få et indblik i
matematikkens verden i alle dens spændende facetter. Det er i alles interesse, at professionelle
matematikere giver sig tid til også at bidrage til tidsskrifter med dette formål. For til syvende og
sidst har det betydning for rekruttering af motiverede studerende til videregående uddannelser hvor
matematik er et væsentligt fag. Og sådanne uddannelser er der mange af.
Det kniber med tilgang af egnede manuskripter til NORMAT og jeg skal opfordre alle med gode
ideer til artikler om at realisere ideerne.

DMFs Hjemmeside
DMFs hjemmeside og medlemsdatabase blev i begyndelsen af 2010 succesfyldt overflyttet fra SDU
til AU, som venligt har påtaget sig opgaven med at vedligeholde og løbende opdatere disse.
DMFs hjemmeside findes som før på web adressen http://www.dmf.mathematics.dk/ . Der er
planer om at modernisere hjemmesiden med nyt layout.

Medlemsdatabasen
I medlemsdatabasen er der fri adgang til oplysninger om de medlemmer, der har givet tilladelse til,
at oplysningerne er tilgængelige på nettet. Ethvert medlem kan gøre sine egne oplysninger
tilgængelige ved at opdatere sin medlemsinformation. Det kræver kendskab til login
(medlemsnummeret) og kodeord. Hvis man har glemt login/kodeord, kan man henvende sig til
foreningen på dmf@mathematics.dk eller pr. brev. Ved ændringer - især af postadresse og e-mail
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adresse - bedes man opdatere medlemsinformationen. Foreningen udsender kollektive e-mails (til
de af foreningens medlemmer, der har opgivet e-mail adresse) med orientering om DMF-møder.
Foreningen er tilbageholdende med at udsende kollektive e-mails, men det er alligevel en stor
lettelse for foreningens arbejde, hvis så mange som muligt hurtigt kan nås per kollektive e-mails.

e-MATNYT
Annonceringer af matematiske foredrag, møder og konferencer i Danmark findes under
http://www.matnyt.mathematics.dk/ i det omfang de bliver indberettet til redaktøren Lisbeth
Grubbe Nielsen (AAU). Det er muligt at tegne e-mail abonnement på e-matnyt via hjemmesiden.
Som abonnent modtager man hver søndag en e-mail, der indeholder alle annonceringerne for den
følgende uge samt alle annonceringerne, der er indsendt i den forløbne uge.

European Mathematical Society
DMF er “member society” af klasse 2 af EMS (http://www.euro-math-soc.eu/ ). Det betyder, at
foreningen betaler et årligt kontingent og kan sende to repræsentanter til de rådsmøder, der finder
sted hvert andet år. Ved et rådsmøde i juli 2008 i forbindelse med 5th European Congress of
Mathematics i Holland, blev Martin Raussen valgt som medlem af Executive Committee for EMS.
Som medlem af DMF har man mulighed for gennem DMF at blive individuelt medlem af EMS;
kontingentet opkræves sammen med medlemskontingentet til DMF. Udover at støtte arbejdet i det
europæiske matematiske fællesskab, modtager man et meget flot og interessant “Newsletter” fire
gange om året. Bemærk, at det er muligt for et institut at abonnere på EMS’s Newsletter og at blive
“Institutional member”.
Ved rådsmødet i EMS i Sofia, Bulgarien, 10-11. juli 2010, hvor DMF var repræsenteret ved
Vagn Lundsgaard Hansen (DTU) og Martin Raussen (AAU), blev Professor Marta Sanz-Solé,
Universitat de Barcelona, Spanien valgt som ny præsident for EMS fra 1. januar 2011, hvor hun
afløste Ari Laptev på posten.
Det blev ved rådsmødet i EMS i Sofia også endeligt besluttet at 6th European Congress of
Mathematics afholdes i Kraków, Polen, 2-7. juli 2012.

Reciprocitetsaftaler
Foreningen har reciprocitetsaftaler med American Mathematical Society (AMS), Deutsche
Mathematiker-Vereinigung (DMV), London Mathematical Society (LMS), Real Sociedad
Mathemática Española (RSME) og Société Mathématique de France (SMF). Medlemmer af DMF
kan blive medlem af disse foreninger ved at betale et nedsat kontingent. Medlemskab opnås ved
direkte henvendelse til foreningerne.

Nationalkomiteen for matematik
Foreningen udpeger to medlemmer til Nationalkomiteen for Matematik, der er repræsentation for
dansk matematiks engagement i International Mathematical Union. Hvert af de to medlemmer
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udpeges for fire år, i perioder indbyrdes forskudt med to år. Christian Berg (KU), som er formand
for Nationalkomiteen, er udpeget for perioden 2008-2012. Foreningens anden repræsentant er Bent
Ørsted (AU), som er genudpeget for perioden 2010-2014.
Af komiteens øvrige fem medlemmer udpeges to af Videnskabernes Selskab, et af Dansk
Selskab for Teoretisk Statistik og et af Matematikundervisningskommissionen.
Nationalkomiteen har sin egen hjemmeside: http://nationalkomite.mathematics.dk/ .

Danmarks Matematikundervisningskommission
Matematikundervisningskommissionen, hvortil Dansk Matematisk Forening kan udpege indtil tre
repræsentanter, tæller medlemmer fra hele spektret af matematikundervisning fra folkeskole over de
forskellige gymnasiale uddannelser til universiteterne. For øjeblikket er foreningen repræsenteret
ved Vagn Lundsgaard Hansen, Niels Grønbæk og Tinne Hoff Kjeldsen. Der holdes to årlige møder
(forår og efterår) i kommissionen.
Ved efterårsmødet i Matematikundervisningskommissionen den 18. november 2010 var temaet
“Matematiklærermangel/-uddannelse i gymnasiet” – en tikkende bombe under de gymnasiale
uddannelser som kræver handling. Forårsmødet den 5. maj 2011 omhandlede temaet “Drenge og
matematik”, hvor kønnenes matematikpræstationer blev diskuteret.

Tak
Dansk Matematisk Forening nyder godt af en fantastisk frivillig indsats af en stor kreds af
matematikere, og af en betydelig velvilje fra de institutioner hvor mange af disse matematikere er
ansat. Bestyrelsen takker alle der i stort og småt er med til at fremme foreningens formål “at virke
til gavn for forskning og undervisning i matematik”. Vi er især taknemmelige mod de institutioner
der tager vores opgaver så alvorligt, at de er villige til aktivt at aflaste medlemmer med vigtige
hverv i DMF-regi for at give dem tid til at løse opgaverne tilfredsstillende.
Alle danske universiteter yder som nævnt store indirekte bidrag til foreningen gennem de
individuelle indsatser som deres ansatte udfører. Men det er dog på sin plads særligt at fremhæve
AU og AAU for den store tjeneste disse universiteter gør foreningen ved at lade meget kompetent
teknisk/administrativt personale benytte en del af deres tid på at løse opgaver af helt central
betydning for foreningen.
Også i det forgangne år har det været vanskeligt at holde gang i redaktionen af foreningens blad
Matilde. Vi siger tak til alle der arbejder på at få sammensat et tilstrækkeligt stort hold af nye
redaktører til at drive bladet videre på længere sigt. Vi ønsker også at udtrykke vores
taknemmelighed for det ikke mindre vigtige arbejde som foreningens repræsentanter i forskellige
udvalg og redaktioner udfører.
På bestyrelsens vegne
Vagn Lundsgaard Hansen
Formand
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