DKG generalforsamling referat 10 Mar 2021

DKG Generalforsamling – Referat
Onsdag den 10. marts 2021, kl. 16:50 til 17:25
Generalforsamlingen forgik virtuelt via Teams
Agenda ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Orientering om nye medlemmer
Formandens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmerne
Forslag fra bestyrelsen
Valg til bestyrelsen
Valg af formand
Valg af suppleanter
Valg til revisor
Eventuelt

1

Valg af dirigent
o Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
o Pernille Kløve Sørensen blev valgt som dirigent og påtog sig
hvervet.
o Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægterne. Dirigenten forslog at alle afstemninger
vil blive foretaget via håndsoprækning i Teams. Dette blev
accepteret af alle deltager.

2

Orientering om nye medlemmer
o Kassereren orienterede om nye medlemmer i det forgangne år:
4 nye medlemmer, 12 udmeldinger, DKG har p.t. 117
medlemmer.
o Kassereren opfordrede til at meddele nye mailadresser når
medlemmer skifter arbejde, da det ellers er svært at følge op.

3

Formandens beretning - herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
o Formanden aflagde beretning, tilbagemelding fra
arbejdsgrupperne samt EQAC aktiviteter.
o Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at komme med ideer til
mulige emner og forslag der kunne have interesse til kommende
medlemsmøder. Forslag kan gives til bestyrelsen,
gruppeformændene (kan ses på DKGs hjemmeside) eller via
DKG mailen, dkgqa@dkg.com.
o Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at besøge IFF og
SARQAs hjemmesider, her kan der være tilbud om events der
kunne have interesse.
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o Formanden takkede bestyrelsen og gruppeformænd og
medlemmerne for deres indsats i den forgangne år.
4

Aflæggelse af revideret regnskab
o Kasseren fremlagde regnskabet virtuelt, aflagde revideret
regnskab samt virtuel præsentation af revisor godkendelse af
regnskab.
o Kasseren tilbød at sende regnskabet, hvis man skriver til DKG
mailen.
o Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5

Fastsættelse af kontingent
o Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2021 blev fastsat til 0
kr.
o Generalforsamlingen vedtog kontingent for 2021

6

Forslag fra medlemmerne
o Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.

7

Forslag fra bestyrelsen
o Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

8

Valg til bestyrelsen
o På valg til bestyrelsen var Lone Igel – AGC Biologics A/S og
Karin Frederiksen – Agrolab A/S, begge blev genvalgt.

9

Valg af formand
o Lone Igel blev genvalgt som formand.

10

Valg af suppleanter
o På valg som suppleant var: Lone Stokholm Larsen – Novo
Nordisk A/S og Mara Lana Djurhuus – Leo Pharma, begge blev
genvalgt.

11

Valg af revisor.
o Revisor er ikke på valg i år.

12

Eventuelt
o Pernille har ønsket at trække sig som formand til GLP gruppen,
derfor skal en ny formand findes. Pernille beskrev opgaverne.
o Formanden takkede Pernille for den store indsats i gruppen
gennem de sidste mange år.
o Positionen kan også deles mellem 2 personer. Formanden
opfordrede til at man også kan melde sig på et senere tidspunkt.
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