Referat for generalforsamlingen i DMF, afholdt
på KU den 14. marts 2018
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra juni 2017 til marts 2018.
3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse, regnskabet for
2017.
4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2018.
5. Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og begge revisorer er på valg.
6. Meddelelser og gensidig orientering, herunder fremtidige tiltag i foreningen.
7. Eventuelt.

Forløb
Bjarne Toft blev valgt til dirigent af de fremmødte medlemmer og lagde ud med at konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Dagsordenen blev godkendt med stor entusiasme.
2. Formand Steen Thorbjørnsen stod for at aflægge beretning for
foreningens virke.
Han kunne fortælle at DMF havde fået to nye medlemmer i 2017, men på grund af frafald af medlemmer
var foreningen gået fra 368 medlemmer til 356. Dette vil foreningen imødegå ved at sørge for større
synlighed via blandt andet et nyhedsbrev og ved at genoplive traditionen med et årsmøde.
DMF har adskillige reciprocitetsaftaler med andre nationale matematiske foreninger (AMS, DMV, LMS,
RSME og SMF) og EMS, og der er således 106 medlemmer af EMS via DMF.
Kontingentet i foreningen er 310 kr årligt, dog kun halvt så meget for pensionister og studerende.
Den 2. juni 2017 blev Edlund/DMFSpecialeprisen for 2016 overrakt til Helene Charlotte Rytgaard
(Københavns Universitet) på baggrund af specialet "Statistical Models for Robust Spline Smoothing 
function space restrictions, L1 splines and generalizations" vejledt af Lars Lau Raket og Bo Markussen
(KU). Foreningen har modtaget 11 nomineringer til Edlund/DMFSpecialeprisen for 2017, og har nedsat
et udvalg med Vagn Lundsgaard Hansen som formand til at vurdere dem.
Bestyrelsen har i November 2017 indgået en ny aftale med Edlund A/S vedrørende uddeling af
specialeprisen for årene 2017, 2018 og 2019.
Den 12. november 2017 stod foreningen for arrangementet Gathering for Gardner i Væksthusene ved
Botanisk Have i Århus. Arrangementet var en succes, selvom det ifølge hovedarrangøren, Bjarne Toft,
godt kunne have appeleret kraftigere til børn og unge.

I 2017 lancerede DMF et elektronisk nyhedsbrev. Niende udgave blev udsendt sidst i februar (2018).
Nyhedsbrevet udsender information om foredrag, workshops, konferencer; nye ansættelser,
forfremmelser; priser og bevillinger; opslåede stillinger på universiteter (og i erhvervslivet); og andre
begivenheder af bred interesse for foreningens medlemmer. Indslag til nyhedsbrevet kan meldes ind til
steenth@math.au.dk.
Magasinet Matilde kører videre med Dorte Olesen og Poul G. Hjorth fra DTU som redaktører. Det
indeholder portrætter af personer og institutioner, artikler, interviews, mindeord samt Aftermath. Der
planlægges med to udgivelser om året. Bidrag og ideer fra medlemmerne er meget velkomne (og
nødvendige). Som noget nyt vil medlemmerne i fremtiden få mulighed for at vælge (kun) at få tilsendt
magasinet elektronisk.
Tidskriftet Mathematica Scandinavica udkom i 2017 med bindene 120(No 12) og 121(no 12), og per
marts 2018 bind 122(no 1). Danske aktører: Søren Eilers (KU, redaktør), Andrew Swann (AU,
koordinerende chefredaktør) og Anne Mette Christiansen (AU, sekretær).
DMF er repræsenteret i bestyrelser m.m. DMF’s medlem i bestyrelsen for MittagLeffler Instituttet: Lars
Hesselholt (KU). DMF’s medlem i bestyrelsen for ICIAM (International Council for Industrial and Applied
Mathematics): Poul G. Hjorth (DTU). DMF’s medlemmer i Nationalkomiteen for Matematik: Lars Døvling
Andersen og Bent Ørsted. DMF’s medlemmer af Matematikundervisningskommissionen: Niels Grønbæk
(formand), Vagn Lundsgaard Hansen, Tinne Hoff Kjeldsen.
Formanden takkede på egne og bestyrelsens vegne alle matematikinstitutterne i Danmark, Anne Mette
Christiansen og Lars Madsen fra AU, samt de mange medlemmer som i stort og småt bidrager til at drive
foreningen, hvorefter han rettede en særlig tak til Vagn Lundsgaard Hansen og Bjarne Toft.
Formandens beretning blev godkendt med tilfredshed.

3. Kasserer Lars Døvling Andersen forelagde regnskabet.
Der var blevet brugt færre penge end forventet og egenkapitalen var steget med ca 40.000 . Der e r
enkelte medlemmer, som ikke har betalt kontingent, og kassereren kunne oplyse, at der var sendt
rykkere ud, men at medlemskartoteket nok ikke er helt i overenstemmelse med de faktiske medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Status for budget 2018.
Foreningen budgetterer med et underskud på 60.000 kroner. Der var bred opbakning til, at enkelte poster
kunne skride moderat, herunder udgifter til Mathilde. Budgettet blev godkendt.

5. Valg af bestyrelse og revisorer.
Hele bestyrelsen og begge revisorer blev genvalgt.
Den ene af foreningens repræsentanter i nationalkomiteen, Bent Ørsted, skal ved udgangen af 2018 have
en efterfølger, og foreningen opfordrer tmedlemmerne til at henvende sig til bestyrelsen med kandidater.
Udpegningen vil blive foretaget af bestyrelsen, og dette blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Meddelelser og gensidig orientering, herunder fremtidige tiltag
i foreningen.
DMF planlægger et årsmøde 2526 juni 2018 på Aarhus Universitet. I harmoni med at EMS har erklæret
2018 for “Year of Mathematical Biology”, er temaet Matematisk Biologi, både fra en faglig og en didaktisk

synsvinkel. Hovedtaleren bliver Michael Reed (Duke University), og arrangementet er arrangeret af
Johnny T. Ottesen (RUC) og Morten Grud Rasmussen (AaU).
Endelig kom formanden ind på mulige yderligere fremtidige arrangementer, nemlig et foredrag af Abelpris
modtager Yves Meyer, samt en Gathering for Gartner 2018.

7. Eventuelt.
Der kom et foreslag ex auditorio om, at foreningen bør overveje at have en Facebook profil.
Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne/referent

Som dirirgent for generalforsamlingen

Christian Henriksen

Bjarne Toft.

