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DaMS bestyrelsesmøde 11. februar 2021 
 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet blev godkendt.  
 
Korrektion til økonomi: Kasper havde lavet regnefejl. 93,9 % er det korrekte tal.  

2. Møder 
Vi gennemgår gode og dårlige ting ved de digitale møder. Flere jyske medlemmer ytrede stor 
glæde ved endelig at kunne deltage i møderne, da møderne ofte ligger i Københavnsområdet.  
 
Sven-Erik deltog i det svenske meteorologiske selskabs møde i december.  
 
 
Sommermøde 
Skal vi have et sommermøde, nu når vi har mulighed for digitale møder? Sommermøde kunne 
være tirsdag 15. juni. Gerne kl. 19.  
 
Sudden Stratospheric Warming, Bo Christiansen. Ruth er tovholder.  

- hvordan blev vintervejret i januar/februar 2021 forudsagt?  
 
 
Efterårsmøde 
Jesper Thiesen-foredrag til efterårsmøde jf. mail fra ham til formanden. Begyndelse eller midten af 
oktober. Evt. uge 41. Kasper tager kontakt til ham.  
 
Andre møder 
Mødet i Værløse udsættes, da det vil fungere bedst med et fysisk møde. 
 
Bestyrelsen mener, at sproget til foredrag generelt skal være på dansk.  

3. Generalforsamlingen 2021 
På valg er Sven-Erik Gryning (formand), Eigil Kaas, Lars P. Holtmann, Andreas Nyholm (bestyrelsen) 
og Ruth Mottram (suppleant). Alle genopstiller.  
 
Revisorer Erik Wessing (genopstiller ikke), Jacob Mann og Keld Q. Hansen. Jacob Mann og Keld Q. 
genopstiller.  
 
Aksel Walløe anmodes om at blive revisorsuppleant. 
 
Aksel indstilles som dirigent til generalforsamlingen. 
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Sven-Erik kontakter Aksel.   
 
Til valg er også indførelsen af et billigere medlemskab, hvor man kun får bladet digitalt.  

4. Økonomi 
Regnskab 2020 
Vi skal have opdateret vedtægterne på hjemmesiden. Det ordner Brian.  
 
Kassereren gennemgår regnskabet. Formanden mener, at vi som minimum skal have 50.000 kr. i 
kassebeholdningen.  
 
Vi har som altid ret svært vil at have et for stort forbrug. Kasper tjekker op på hvor mange penge vi 
som forening må have stående per lov. Man kunne arrangere møder, hvor man kan gøre flere 
interesserede i vejr og meteorologi.  
 
Budget 2021 
Vi afsætter flere penge til middag og legater.  
 
 

5. Website 
Intet at bemærke.  

6. Vejret 
Sven-Erik varetager kontakten mellem det Svenske Meteorologiske Selskab og DaMS. De får en 
PDF med Vejret og Svante Brodin får et trykt blad.  

7. Legater 
Intet.  

 

8. Næste møde 
Afholdes virtuelt 22. april kl. 20.00. 

 

9. Andet 
Eigil undersøger hvad det vil koste at trykke færre udgaver af bladet. Hvad vil det koste at trykke 
400/500 blade? 
 
Til stede fra bestyrelsen: 
 
Sven-Erik Gryning 
Kasper Hintz 
Lars P. Holtmann 
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Brian Sørensen 
Andreas Nyholm 
Ruth Mottram 
Eigil Kaas 
Sebastian Pelt 
Kristian Pagh Nielsen 
 
Referent: Lars P. Holtmann 
 
 


