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Referat: Ekstraordinær Generalforsamling den 30. september 2021 

 

Dagsorden 

Den udsendte dagsorden var: 

1. Valg af dirigent 

2. Forslag til ændrede vedtægter  

3. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsens forslag, Einar Lund Jensen, blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 4 ugers varsel, og dermed 

beslutningsdygtig. 

Som stemmetællere blev valgt Ole Jacobi og Niels Foged. 

 

Ad 2. Forslag til ændrede vedtægter 

Dirigenten bad formanden Johnny Fredericia indlede og motivere det fremsendte ændringsforslag til 

vedtægter. 

Formanden gennemgik kort forløbet op til bestyrelsens beslutning om at søge gennemført 

vedtægtsændringer, som en konsekvens og et fundament for indfusionering af Selskabet for Arktisk 

Teknologi (SAFT) og Qatanngut. 

Formanden fremlagde, at Qatanngut i sidste øjeblik har haft indvendinger mod det forslag, som er sendt ud 

til medlemmerne før denne generalforsamling. 
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Formanden fremlagde derfor et justeret forslag til ændringer af vedtægterne, idet de punkter, der vedrører 

Qatanngut, er fjernet. Øvrige ændringer, herunder forudsætninger for, at SAFT kan blive en del af 

Selskabet, er bibeholdt. 

Dirigenten anmodede om forsamlingens tilslutning til, at dette forslag behandles på denne 

generalforsamling. Der var der stor majoritet for. Formanden gik derfor videre med præsentation af det 

justerede ændringsforslag. 

Formanden forklarede motiverne for ønsket om at ændre i vedtægterne, hvorefter han for hver enkelt 

paragraf gennemgik de ændringer, som forslaget indeholder. 

Kommentarer fra forsamlingen: 

1. Niels Foged, som er medlem af bestyrelsen for SAFT fortalte, at situationen har været drøftet 

indgående i SAFT. Resultatet er, at SAFTs bestyrelse tilslutter sig, at SAFT nedlægges og genopstår 

som et teknologi- og forskningsudvalg i DGS, og at SAFT så frem til at indgå i DGS i henhold til det 

grundlag vedtægterne beskriver. 

Vedtægtsændring § 8: 

Ordet ”DGS-møder” i erstattes med ordet ”DGS-medlemsmøder” 

Vedtægtsændring § 12: 

Ændring i tekst: 

”3. SAFT er som forening formelt og reelt opløst i forbindelse med nærværende vedtægters ikrafttræden … 

(resten uændret).” 

 

Afstemning 

Ved afstemningen med håndsoprækning stemte alle tilstedeværende minus 1 for forslaget. Der var 1 

stemme imod.  

Der var 38 medlemmer til stede.  

Ad 3. Eventuelt 

Ingen ord under dette punkt. 

 

Dirigent   Formand for DGS 

Einar Lund Jensen  Johnny Fredericia 
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