DANSK MATEMATISK
FORENING
Grundlagt 1873

PROTOKOL VEDRØRENDE DMF’s GENERALFORSAMLING
Fredag den 10. juni 2016 på Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.
VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen foreslog Jan Philip Solovej som dirigent. Han valgtes ved akklamation.
2. BESTYRELSEN AFLÆGGER BERETNING OM FORENINGENS VIRKE MAJ
2015 – MAJ 2016.
Bestyrelsens skriftlige beretning findes i Matilde 52 (Maj 2016). Den skriftlige
beretning er meget udførlig, bl.a. af hensyn til en ny bestyrelses muligheder for at
orientere sig om hvilke opgaver foreningen varetager.
I sin mundtlige beretning fokuserede formanden Bjarne Toft bl.a. på
medlemsdatabasen og hjemmesiden www.mathematics.dk . Specielt Lars Madsen,
Institut for Matematik, AU, har igen udført et stort stykke arbejde og Bjarne Toft
takkede ham og AU for deres engagement.
Hovedarrangementer i årets løb var uddeling af Edlund specialeprisen 2014 til
Signe Agerholm Claussen på Aarhus Universitet den 29. maj 2015, en Gathering 4
Gardner (G4G) på Aarhus Universitet den 14. november 2015 i et samarbejde med
QGM-centeret på Aarhus Universitet, et foredrag af Robin Wilson på Københavns
Universitet den 03. maj 2016 i samarbejde med Videnskabshistorisk Selskab, og
endelig en mini-konference om nye undervisningsmetoder i matematik den 31.
maj – 02. juni 2016 i Nyborg.
Foreningen og mange medlemmer har desuden været engagerede i Jahrestagung der
Deutschen Mathematiker-Vereinigung i Hamburg 21.-25. september 2015 og i den
27. Nordiske Kongres for Matematikere i Stockholm den 16. –20. marts 2016. Ved
begge lejligheder var Vagn Lundsgaard-Hansen medlem af mødernes programkomitéer og mange danske matematikere var sessionsledere og/eller foredragsholdere
ved begge konferencer.

Den mundtlige beretning på generalforsamlingen blev ledsaget af slides, bl.a. fra
DMF’s repræsentation ved uddelingen af Abel Prisen i Oslo i maj 2015 til Andrew
Wiles.
Bestyrelsens beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. KASSEREREN FORELÆGGER REGNSKABET FOR 2015, FORSYNET MED
REVISORERNES PÅTEGNINGER, TIL GODKENDELSE.
Det fremlagte regnskab foreligger i Matilde 52 (juni 2016). Regnskabet blev
gennemgået af Leif Kjær Jørgensen. Det blev efterfølgende godkendt af
generalforsamlingen. Regnskabet med begge revisor underskrifter er vedhæftet
denne protokol.
4. KASSEREREN FORELÆGGER BUDGET FOR 2016.
Det foreslåede budget foreligger i Matilde 52 (juni 2016). Det blev fremlagt af Leif
Kjær Jørgensen og efter en kort diskussion blev det også godkendt. Det er ligeledes
vedhæftet denne protokol.
Bjarne Toft oplyste at den krævede betaling for mini-konferencen i Nyborg kun
dækkede forplejningen og ikke overnatninger. Det er derfor foreslået, at foreningen
yder et tilskud til konferencen på 1000 kr pr deltager til dækning af underskuddet.
Denne ekstra udgift påvirker det foreslåede budget.
5. VALG AF BESTYRELSE
Den afgående bestyrelse består af Jørgen Ellegaard Andersen, Vagn Lundsgaard
Hansen, Christian Henriksen, Leif Kjær Jørgensen, Tinne Hoff Kjeldsen, Henrik
Schlichtkrull og Bjarne Toft.
Tinne Hoff Kjeldsen (KU) og Christian Henriksen (DTU) genvalgtes ved
akklamation.
Bestyrelsens forslag om nye bestyrelsesmedlemmer blev fremlagt. Der blev gjort
opmærksom på at forslaget indeholder et ægtepar, men generalforsamlingen så intet
problem i dette. Der indkom ikke andre forslag til kandidater til valget.
Herefter valgtes følgende nye bestyrelsesmedlemmer ved akklamation: Johnny
Ottesen (RUC), Jessica Carter (SDU), Steen Thorbjørnsen (AU), Morten Grud
Rasmussen (AAU), Lars Døvling Andersen (AAU).
Den nye bestyrelse vil konstituere sig selv. Bjarne Toft indkalder til det første møde i
den nye bestyrelse.

Anders Jensen og Mogens Brun Heefelt genvalgtes som revisorer.
6. VALG AF DANSK REPRÆSENTANT TIL MATTAG-LEFFLER
INSTITUTTETS BESTYRELSE
Mikael Rørdam har efter en årrække som dansk repræsentant ønsket at blive afløst
med udgangen af juni 2016. Lars Hesselholt, KU, valgtes som ny dansk repræsentant.
7. PUBLIKATIONSVIRKSOMHED
Tidsskriftet NORMAT, som har en glorværdig fortid, ejes af de fem nordiske
matematikforeninger i fællesskab. I et indlæg i Bulletin of the Swedish Mathematical
Society for et par år siden har Christer Kiselman redegjort for tidsskriftets nuværende
vanskeligheder og foreslået at udvide tidsskriftes base til også at omfatte de baltiske
lande. Der var tilslutning til dette forslag fra generalforsamlingen i DMF på DTU i
2014. Der er ikke senere sket fremskridt. NORMAT er ikke udkommet siden 2012,
men et nyt nummer er netop nu i trykken.
Udgivelsen af NORMAT varetages siden omkring 2000 af Nationelt Centrum för
Matematikutbildning (NCM) i Göteborg. I starten var NCM med Bengt Johansson
meget engagerede, men situationen nu synes at være at NCM har mistet interessen for
NORMAT. Kun den administrerende redaktør Ulf Persson er stadig en ildsjæl.
Der er mangel på indkomne manuskripter, på abonnenter, på en klar målgruppe.
Stemningen for bevarelse af NORMAT på mødet for institutledere på Mittag-Leffler
Instituttet i juni 2016 var ikke positiv.
Generalforsamlingen så ikke gode muligheder for at fortsætte NORMAT. Den nye
bestyrelse må tage situationen op med de øvrige foreninger og Ulf Persson.
MATH. SCAND. administreres på Institut for Matematiske Fag på Aarhus
Universitet. Der udføres et stort og effektivt arbejde med Andrew Swan som ny
managing editor (2016).
MATILDE udkommer i øjeblikket med ét trykt nummer og ét digitalt nummer om
året. Der blev givet udtryk for at bladet gerne igen bør nå op på flere trykte numre pr
år. Bladets redaktion består af Poul Hjorth og Dorte Olesen, begge DTU. De blev
takket for det store arbejde de udfører for at holde MATILDE kørende.

8. MEDDELELSER/GENSIDIG ORIENTERING/FREMTIDEN
European Mathematical Society afholder council-møde i Berlin den 16.-17. Juli 2016.
Som delegerede for DMI deltager Martin Raussen og Bjarne Toft. Tinne Hoff
Kjeldsen er opstillet til bestyrelsen for EMS. Valget finder sted ved mødet i Berlin.
Fondet for dansk-norsk Samarbeid (Lysebu og Schæffergaarden) blev nævnt som en
mulighed for støtte til fremtidige møder. (Sidst støttede de master-classes arrangeret
af Sara Arnklint, KU, og Adam Sørensen, Oslo, i efteråret 2015). Ib Madsen gav
udtryk for det utidssvarende i denne konstruktion.
Ligeledes blev en styrkelse af båndene til Mittag-Leffler Instituttet nævnt som noget
foreningen bør holde sig for øje. (Den 4.-8. juli 2016 afholdes en workshop,
arrangeret af Bernhelm Boss-Bavnbek, RUC, om Geometric Analysis and
Mathematical Physics.)

9. EVT.
Intet
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Som dirigent for mødet
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