
Referat fra DUNs generalforsamling fredag d. 29. maj 2009 
Sted: Trinity Konferencecenter, Fredericia. Tid: 29.5.2009 kl. 9.00 - 10.00 Tilstede: 35 personer samt formanden 

 
Ad.1. Valg af dirigent 
Peter Stray Jørgensen 
 
Ad.2. Valg af referent: 
Julie Marie Isager 
 
Ad. 3. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt 
 
Ad. 4. Formandens beretning: 
DUNs aktiviteter det forgangne år: 

- Bestyrelsen og formanden har planlagt konference 
- Aktiviteter omkring DUT 
- Løbende diskussion om nye opgaver: 

hjemmeside under udvikling, nu med blog og nyhedsbrev 
initiativ om netværksgrupper 

- DUN har nu rundet 1000 medlemmer 
- DUN vil i den kommende tid etablere et sekretariat med en studentermedhjælp 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 5. Foreningens økonomi: 
Fejl i status og manglende revisionspåtegning gav anledning til at regnskabet godkendes under forudsætning af at regnskabet i rettet 
form sendes pr. mail til institutionerne. Indsigelser kan sendes til bestyrelsen. 
DUNs medlemmer opfordres til at tjekke om deres postadresser er opdaterede på hjemmesiden.  
 
Ad. 6. Valg af fire ud af ni bestyrelsesmedlemmer: 
 
Thomas Harboe (KU/SDU) genvælges 
Anne Jensen (SDU) genvælges. 
Rie Troelsen (SDU) genvælges.  
Anker Helms Jørgensen (ITU) genvælges. 
 
Ad. 7. Valg af én ud af to suppleanter:  
Lotte Rienecker vælges som suppleant. 
 
Ad. 8. Valg af revisor: 
Jens Berthelsen (KU) genvælges 
 
Ad. 9. Vedtagelse af vedtægtsændring: 
Vedtægternes betegnelse ”græsrodsbevægelse” ændres til ”forening”. Ændringen blev vedtaget. 
 
Ad. 10. Åben drøftelse af fremtidige aktiviteter: 
Følgende er forslag fra salen omhandlende mulige fremtidige fokus og udviklingsområder i DUN: 

- Hjemmesidens mailfunktion opdateres. 
- Netværksgrupperne kan udvikles yderligere. Der kan gives tilskud til aktiviteter.  
- Forslag om at DUN kan være mere synlig internationalt  
- Skal DUNs konferencer have et engelsk spor? 
- Den nye blogfunktion på hjemmesiden kan bruges til løbende forslag. 

 
Ad. 11. Eventuelt: 
Sebastian Horst annoncerede en konference i Naturfagsdidaktik i maj 2010.  
Overvejelser om hvorvidt DUN skal inddrage professionshøjskolerne i foreningen. Formanden præciserede at professionshøjskoler 
ifølge vedtægterne kan være medlemmer af DUN, men har ikke stemmeret og kan ikke stille op til bestyrelsen.  
DUT har en ledig post som redaktør/redaktionsmedlem. Man er velkommen til at henvende sig. Medlemmerne opfordres til at skrive 
om deres oplevelser på DUN konferencen.  

 
Julie Marie Isager 


