
Referat fra Generalforsamling i
Dansk Matematisk Forening

d. 8. september 2022.
Generalforsamlingen blev afholdt online via Zoom og havde følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke fra august 2021 til august 2022.
3. Kassereren forelægger, forsynet med revisorernes påtegninger og til godkendelse,

regnskabet for 2021.
4. Kassereren afgiver status for budgettet for 2022.
5. Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og begge revisorer er på valg.
6. Eventuelt.

Poul G. Hjorth blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet (jf. vedtægternes §8: 4 dages varsel) med henvisning
til udsendt email af 22. august 2022

Dirigenten gennemgik derefter de forskellige punkter på dagsordenen:

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsens formand Michael Pedersen aflagde beretning om foreningens virke fra

august 2021 til august 2022:

• Foreningen har fået 6 nye medlemmer, ligesom der har været en del afgange, således
at der nu er 307 medlemmer.

• Ved seneste generalforsamling blev det vedtaget, at kandidat-studerende kan få gratis
medlemskab af DMF i 2 år.

• 95 medlemmer er også medlem af EMS gennem deres DMF-medlemskab.
• Matilde er ikke udkommet siden seneste generalforsamling.
• Nyhedsbrev 52–63 er udkommet siden seneste generalforsamling.
• Math. Scand. Udkom i 2021 med Vol 127(no 1–3) og i 2022 hidtil med Vol 128(no
1–2). Chefredaktør er Arne Jensen.

• Specialepriserne for 2019 og 2021 blev uddelt til hhv. Malte Bødkergaard Nielsen
(KU, vejledt af Steffen L. Lauritzen) og Asbjørn Bækgaard Lauritsen (KU, vejledt
af Jan Philip Solovej). Uddelingen fandt sted d. 22. september 2021 på H.C. Ørsted
Instituttet.

• Specialeprisen for 2021 bliver uddelt til Mathias Løkkegaard Laursen (AU, vejledt
af Simon Kristensen) ved et arrangement d. 30. september 2022 på Institut for
Matematik, Aarhus Universitet.

• May 12 arrangement:1 DMF sponsorerede sammen med Institut for Matematik,
Aarhus Universitet, enminikonference organiseret afWoMAn (network for women

1Jf. https://may12.womeninmaths.org/.
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working or studying within the field of mathematics at Aarhus University). Der
var 21 foredrag af kvindelige matematikere (fra bachelorstuderende til professorer)
fra hele landet. Arrangementet fandt sted 27–28 april 2022 med ca. 50 deltagere
(kvinder og mænd). Et tilsvarende arrangement planlægges på SDU i 2023.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, idet flere medlemmer samtidig
opfordrede den kommende bestyrelse til at arbejde for større aktivitet i foreningen,
f.eks. i form af fysiske foredrag afholdt rundt om i landet.

3. Kassereren Jakob Lemvig, gennemgik regnskabet for 2021. Foreningens økonomi er
god, selv med de henlæggelser til foreningens støtte af Den Nordiske Kongres, der
planlægges afholdt i 2023. Bemærk Note 6: Henlæggelse på DKK 20000 årligt til Den
Nordiske Kongres optræder som udgift på DKK 20000 på regnskabet for 2020 (og
2021), men blev først overført til Reserevefonden i 2021 (og optræder derfor som
indtægt på DKK 40000 her).

• Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende medlemmer.
• Bestyrelsen takker revisorerne Carsten Lunde Petersen og Anders Jensen for deres
arbejde for foreningen.

4. Kassereren gennemgik budgettet for 2022, jf. det fremlagte samlede regnskab.

• Forsamlingen godkendte budgettet.

5. Valg af bestyrelse og revisorer. Hele bestyrelsen og begge revisorer var på valg.

• Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt til bestyrelsen: Jakob Lemvig, Jessica
Carter, Steen Thorbjørnsen.

• Følgende personer blev nyvalgt til bestyrelsen: Asger Törnquist, David Kyed, Anne
Marie Svane, Simon Kristensen.

• Anders Jensen blev genvalgt som revisor, mens Lars Døvling Andersen blev nyvalgt
som revisor.

6. Eventuelt:

• Martin Raussen orienterede om planerne for den Nordiske Kongres for Matemati-
kere, der afvikles i den første uge af juli 2023.

• Steen Thorbjørnsen viderebragte et forslag fra Arne Jensen: Fremadrettet skal
alle nyansatte på de danske matematik-institutter modtage et brev fra DMF som
orienterer om foreningens virke og tilbyder medlemskab.

Generalforsamlingen sluttede kl 15:15.

Referat ved Poul G. Hjorth og Steen Thorbjørnsen.
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