
FaF – Foreningen af Fagarkæologer 

Referat af ordinær generalforsamlingen d. 17. marts 2016 

 

Til generalforsamlingen var 10 medlemmer mødt op. 

 

1. Valg af dirigent – Mette Palm blev valgt til dirigent. 

 

2. Valg af referent - Ulla Odgaard valgtes til referent. 

 

3. Formandens beretning  
I sin beretning nævnte formand Anette Kjærulf Andersen blandt andet: 

a. I det forløbne år har FaF afsluttet et samarbejde med DM omkring en spørgeskema-

undersøgelse af arkæologernes arbejdssituation på lokalmuseerne. Undersøgelsen er 

publiceret og har affødt en række artikler i Magisterforeningens Magasin Natur & Kultur, og 

senest har DM indkaldt ODMs repræsentanter til et møde d. 16. marts for at diskutere 

undersøgelsens problemstillinger, især omkring de mange løse ansættelser. Anette er 

indbudt som repræsentant for FaF. 

b. Foreningsturen, der i år gik til blandt andet Tissø, var også et samarbejde med DM, som 

stillede en bus til rådighed. Det viste sig at blive et tilløbsstykke med over 70 deltagere, 

hvoraf de fleste ikke var arkæologer, men andre DM-medlemmer. Turen var en stor succes, 

og DM har spurgt om noget tilsvarende kan blive gentaget til næste år. 

c. Foreningen har i 2015 investeret i en tilmelding til betalingsservice. Vi håber at mange 

medlemmer vil gøre brug af servicen, og at det fremover vil betyde, at færre glemmer at 

betale kontingent. 

d. Det er planen at fortsætte samarbejdet med DMs faglige forum. Det går først og fremmest 

ud på, at vi foreslår egnede foredragsholdere til DMs medlemsmøder, og måske også 

arrangerer udflugter. Fordelene for FaF er, at vi kan låne lokaler gratis hos DM samt at de 

stiller studentertimer til rådighed, som f.eks. kan benyttes ved brevudsendelser til FaFs 

medlemmer. 

e. FaF er blevet gjort opmærksom på en situation på universitetet, hvor arkæologistuderende er 

blevet nægtet optagelse på kandidatstudiet, fordi de har taget orlov efter bachelorstudiet for 

at få udgravningserfaring. FaF har gjort DMs studentersektion opmærksom på problemet, og 

vil fortsat holde fokus på situationen. 

 

Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen. 

 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet 

Ulla Odgaard fremlagde regnskabet, som var godkendt af revisor Alice Lundgren.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Redaktionens beretning – ved ansvarshavende redaktør Mette Palm: 

Det har også i år været et svært år for redaktionen, og det har igen været et problem at samle stof 

nok til at udgive to numre af Arkæologisk Forum. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er indkommet i alt 5 forslag til ændringer af foreningens vedtægter. De 4 blev vedtaget: 

 

Forslag 1) § 6, Stk. 2 ændres til: 



En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Minimum 3 uger 

før udsendes indkaldelse med foreløbig dagsorden. Dette kan ske via. e-mail. 

 

Forslag 2) § 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 3 ændres til: 

3. Bestyrelsens beretning. 

 

Forslag 3) § 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 4 ændres til : 

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 

 

Forslag 4) § 6 , Stk. 4, dagsorden punkt 7 ændres til : 

7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende 

regnskabsår. 

 

Det blev desuden foreslået at punkt 11 skal ændres, med hensyn til regler omkring stemmeafgivning 

ved hjælp af fuldmagter. Dette forslag var ikke indsendt skriftligt i tide, men vil blive foreslået til 

næste generalforsamling. 

 

7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår 

På grund af portostigninger sættes kontingentsatserne lidt op. Det blev vedtaget at satserne  

fremover bliver195 kr. pr. medlem, 235 kr. for samboende, 175 for individuelle abonnementer og 

250 kr for institutionsabonnementer. 

 

8. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år). 

Ulla Odgaard genvalgtes som kasserer. 

 

9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 

Jette Rostock, Nikolaj Wiuf Kristensen, Thit Birk Petersen og Sandie Holst genopstillede som 

bestyrelsesmedlemmer og blev valgt. 

Claus Børre Petersen og Poul Erik Lindelof blev genvalgt som suppleanter. 

 

10. Valg af revisor 

Alice Lundgren genvalgtes som revisor. 

 

11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder 

a) Opfølgende Moesgård-tur med omvisning ved Pauline Assingh. 

b) Besøg på Køge museum. 

c) Vi bør holde øje med fremdriftsreformens følger for arkæologien. 

d) Presset på museumsloven. Her lovede Gerd at være foregangskvinde. 

e) Arrangement med korte foredrag og præsentation af årets nye kandidater 


