Wikimedia Danmarks generalforsamling 2017
Afholdt 16. september 2017 hos PROSA
Dagsorden
1. Valg af dirigent
1. Bestyrelsesmedlem Jan Friberg blev indstillet og valgt. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af referent
1. Kasserer Simon Studinski blev indstillet og valgt.
3. Valg af stemmetællere
1. Mathias Larsen blev indstillet og valgt.
4. Formandens beretning
1. Konstitueret formand Steen Thomassen forklarede, at den tidligere formand Ole
Andersen trak sig i utide. Arbejdet har derfor i høj grad bestået i at klarlægge
foreningens fremtid.
Der er blevet gennemført WikiWednesday første onsdag i måneden – hver måned – i
København dog med stærkt varierende deltagelse. Den følgende onsdag er der blevet
gennemført tilsvarende arrangementer i Aarhus.
WikiLabsKunst har været en succes med god deltagelse, nye ansigter og interesse fra
flere andre institutioner. Derfor ændres navnet til WikiLabsKunst.
Ved Kulturnatten deltog vi med en ”bod” hos Statens Museum For Kunst, hvor der
var mulighed for at redigere artikler. Succesen gentages næste gang hos
Filminstituttet.
Dansk Wikipedias 15-årsjubilæum blev fejret hos ENIGMA, hvor der bl.a. givet et
interview til DR P4 København, ligesom foreningen blev nævnt i flere avisartikler.
Steen blev interviewet til bl.a. TV 2 News om udviklingen omkring Daily Mail.
Simon og Finn deltog i Wikimedia Conference, hvor der var en stor debat om
fremtiden og workshops om flere emner.
Steen sluttede af med forklare, hvordan stemningen i community’et er, samt sige tak
for hjælpen til Kim, Karen, Finn, Simon og Jan for hver deres del i foreningens
arbejde.
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
1. Revisoren deltog ikke i generalforsamlingen og havde ikke fremsendt det reviderede
regnskab på forhånd. Kassereren fremlagde således et ikke-revideret regnskab.
Regnskabet viser et underskud på ca. 17.500 kr. (budgetteret 3.050 kr.), hvilket
primært skyldes tilbagebetalingen af legatet (ca. 18.700 kr.).
Der har været afholdt aktiviteter på ca. 800 kr. (budgetteret 8.000 kr,).
Året bød på 20 kontingentindbetalinger.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet på betingelse af, at revisoren
efterfølgende godkender det. Hvis det ikke godkendes eller revisoren udtaler alvorlig
kritik, indkaldes der til en ny generalforsamling.
6. Indkomne forslag
1. Ingen forslag.
2. Mathias fremsatte ikke et forslag, men pointerede, at der bør udarbejdes en
forretningsorden, som offentliggøres på foreningens hjemmeside, som i øvrigt også
indeholder forældede informationer.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
1. Budgettet er det samme som de to foregående år med uændret kontingent. Det er
vedtaget og udsendes til medlemmerne.
8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1. Karen, Steen og Jan genopstillede. Mathias stillede op. Simon genopstillede ikke.
Dermed fem medlemmer. Ingen ønskede at stille op som suppleant.
9. Valg af formand
1. Formand Steen Thomassen genopstillede ikke. Finn stillede op som formand og blev
efterfølgende valgt.
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1. Karen, Steen, Jan og Mathias blev bestyrelsesmedlemmer. Ingen suppleanter blev
valgt.
11.Valg af revisorer og revisorsuppleant.
1. Den hidtidige revisor er ikke mødt og det vides ikke, om han stiller op. Som
udgangspunkt blev der foretaget genvalg. Hidtidig kasserer Simon blev valgt som
revisorsuppleant.
12.Eventuelt
1. Dirigenten udtalte en tak til kassereren for det lange virke.

