PUFF generalforsamling 31.03.2014
Dagsorden som fremlagt før generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Christian blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Troels valgt som referent.
3. Forslag til vedtægtsændring
Ændringer til vedtægterfremlagt af formanden før generelforsamling blev godkendt.
Ingen andre vedtægtsændringer var blevet foreslået generalforsamlingen.
4. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2013
Haft mange gode månedsmøder med mange deltagere.
Bl.a. månedsmøde ”Kom godt i gang med forskning” var meget populært.
Kurser var populære.
God kontakt med PhD skolen, og det vi har blandt andet haft indflydelse på
indskrivningsregler for forskningsåret.
God kontakt med studievejledning. Måske skal der afholdes nyt møde omkring
forskningsår.
Forskningsåret har ifølge phd skolen fået lov til at blive foreløbigt. Umiddelbart vil der
ikke foreløbigt blive ændret på regler men ingen garantier for fremtiden.
Medlemstallet for PUFF er stigende nu ca. 180 betalende medlemmer.
Facebookgruppe har også fået flere medlemmer. Nu 323 medlemmer.
Forslag om hvad PUFF skal arbejde for i fremtiden
- God forskning. Hvad skal formålet med forskning være. Kvantitet eller kvalitet.
- Gennemskuelighed i forskning og hvad man f.eks. måbruge penge til.
- Netværk og støtte.
5. Valg til tillidsposter:
• Valg af Formand
- Sofie Bech Andersen genopstiller. Ingen andre kandidater stiller op, og Sofie bliver
genvalgt.
• Valg af Næstformand
- Christian Ovesen genopstiller ikke som næstformand, men stiller op til bestyrelse.
- Pernille Døssing eneste der stiller op som næstformand, og bliver valgt.
• Valg af Sekretær
- Carsten Birch genopstiller ikke.
- Lauge Østergaard stiller op som den eneste, og bliver valgt som sekretær.
• Valg af Kasserer
- Anne Polk genopstiller ikke.
- Pernille Holm stiller op og bliver valgt.
• Valg af Medlemsansvarlig
- Line Bentsen genopstiller. Ingen andre stiller op. Line valgt.

• Valg af PR-ansvarlige
- tavle
- Maiken genopstiller ikke.
- MOK
- Badar Mahmood genopstiller og bliver valgt som ansvarlig for MOK.
• Valg af Webmaster
- Anne-Louise Damgaard genopstiller ikke. Badar valgt som ansvarlig for MOK og
Webmaster.
• Valg af Revisor
Stine Sørensen fra bestyrelse bliver valgt.
Maiken Madsen som menigt PUFF medlem bliver valgt.
·Øvrig bestyrelse:
Patrick Brooks forsætter som bestyrelsesmedlem.
Christian Ovesen fortsætter i bestyrelse som menigt bestyrelsesmedlem.
Anine Skibsted fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Carsten Birch fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Jeppe Hvedstrup jensen fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Stine Sørensen nyt bestyrelsesmedlem.
Jesper Høiberg Erichsen; jespererichsen@live.com nyt bestyrelsesmedlem
Troels Christensen nyt bestyrelsesmedlem.
Martin Frendø-Sørensen, frendoe@hotmail.com 27388828 nyt bestyrelsesmedlem.
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren.
Årsregnskab gav et underskud på 7116 kr.
Kontigent største indtægtskilde. Andre: Julefrokost, ku-midler, SAS-kurser
Udgifter: Årsag til underskud er Calis. Gav udgift på 10.000 kr. Der var tale om
penge, som PUFF havde fået indbetalt tidligere år, der skulle tilbagebetales, og
derfor ikke penge som PUFF egentlig havde. Uden Calis var der et overskud på 3678
kr.
PUFFs formue pr 31/12 2013 48.414 kr. Usikkert hvor mange af pengene PUFF kan
råde frit over. Mange af pengene stammer fra Forsk. Afventer et års tid for at se om
nogle fonde gør krav på dem.
Ingen indsigelse imod regnskab. Fra generelforsamling er det godkendt. Mangler
endelig revision.
7. Eventuelt
Lauge fortæller lidt om status på forslag om, at PUFF engagerer sig yderligere i KMS.
Måske lave en 50/50 ordning hvor PUFF står for halvdelen af arbejdet. Det blev
blandt andet også foreslået, at PUFF kunne arrangerer hver anden konference enten
ved at arrangere et ekstra KMS hvert år, eller ved at stå for den årlig KMS hver andet
år. Der var umiddelbart ikke stemning for, at PUFF selv arrangerer en lignende
konference uafhængig SMS. Nogle stykker fra bestyrelsen skal til møde med SMS
fra Århus for at drøftemuligheder her i foråret.

Anne fortæller at der skal findes en ny ansvarlig for kursus i fondsansøgning. Dette
bliver gjort ved senere bestyrelsesmøde.

