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Referat 
 
Generalforsamling i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) 
 
Tid: 16.06.2020, kl. 15.30-16.30 
 
Sted: Google Meet 
 
Deltager:  
Cecilie Lindström Egholm,  
Ian Røpke 
Marie Hultberg 
Gitte Horskjær Hansen 
Nina Borgen 
Dorte Laursen Stigaard 
Bo Jensen 
Jeanette Wasser Kirk 
Ditte Marie Sivertsen 
August / referent 
 
Afbud:  
Torsten Conrad 
Tonje Bergheim Vesterby  
Hanne Nielsen 
Therese Marie Dyrby 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
 

Til generelforsamlingen er Ian Røpke valgt som dirigent.  

 
2. Bestyrelsens beretning 

 

• Status for medlemmer maj 2020:  

  Status 2019 Difference 
Individuelle 32 29 +3 
Institutionelle  22 21 +1 
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Vi har pr. maj 2020 32 individuelle medlemmer og 22 institutionsmedlemmer. Vi ligger dermed 
stabilt, hvad angår medlemmer, med en svag fremgang.  

 

• Aflysning af årskonferencen 2020 

Årskonferencen for 2020 er desværre blevet aflyst, men der er mange spændende nye tiltag 
herunder to mini-konferencer hen over efteråret.  

Fokus for disse minikonferencer bliver:  

1. Videns-baseret implementering på det specialiserede børn og ungeområde - med brug af 
forskellige typer data til at støtte implementeringen 

 

2. Omsætning af politiske målsætninger til konkret handling i et implementeringsperspektiv 
 

Datoen for DINs årskonference 2021 er fastlagt, og vil konferencen vil blive afholdt d. 23. marts 
2021.  

 

• Andre beretninger 

Vi har haft fremgang og stabilitet i flowet af DIN-nyhedsbreve, særligt på LinkedIn, herunder fokus 
på vores aktiviteter, samt hvad der foregår i foreningen.  

 

Vi har i DIN har afholdt gåhjemmøder og et spændende advisory board-møde i Rambøll, sidste 
efterår. Advisory boardet består af: Ditte Ehrenreich, Trine Lydolph, Bianca Albers og Martin Gert 
Hansen. Det er ambitionen, at vi afholder endnu et advisory board møde i den nære fremtid.  

 

• DIN-F 

DIN-F har takket ja til at holde et oplæg til den europæiske konference European Implementation 
Collaborative i 2021. Datoen er d. 27. maj 2021. 
Der er det forgangne år blevet planlagt to gåhjemmøder: 

1. Nudging og oversættelse som implementeringstilgange, Den 4. december 2019 på RUC, 
Roskilde. 

2. I 2020 er forårets gå-hjem-møde om hybridstudier er grundet corona flyttet til efteråret.  
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• DIN – interne linjer 

Antallet LinkedIn følgere steget med 250% 

Vi har fået tilknyttet fast sekretariatshjælp, der har styrket administrationen og forbedret 
afholdelsen af bestyrelsesmøder, kommunikation og medlemsrettede aktiviteter. 

Der er sket en professionalisering af den løbende drift af netværket, ved at flere opgaver løses af 
revisionsselskabet Kreston, herunder særligt udsendelse af fakturaer i forbindelse med 
medlemskaber. 

Vi har gennemført flere bestyrelsesmøder, som virtuelle møder, hvilket har resulteret i et større 
fremmøde og mere effektive møder. 
 

3.    Godkendelse af regnskab 
 
Konklusion fra Kreston: 

• Vi har revideret årsregnskabet for Dansk ImplementeringsNetværk for regnskabsåret 1. 
januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 
• Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

 
Resultatet for 2019:  
 

  
  

2019 

Overført resultat 269.545 
Årets resultat -141.965 

Egenkapital 127.580 

 
 
Der er ingen kommentarer, og regnskabet godkendes.  
 
 
4.      Godkendelse af budget 
 
Budgettet er revideret efter, at det blev besluttet, at årskonferencen 2020 skulle aflyses. 
Der vil være en større usikkerhed end normalt om budgettet og medlemmer i 2020, da 
årskonferencen er aflyst grundet Covid-19.  
Der bør være større fokus på rekruttering af medlemmer i 2. halvår af 2020. 
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Grundlæggende har vi større udgifter ift. vores indtægter, hvilket særligt skyldes den manglende 
indtægt fra årskonferencen. 
 
Afslutningsvis godkendes budgettet.  
 

 
5.      Valg til bestyrelsen 
 
På valg er følgende:  
 

• Therese Marie Dyrby 
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• Tonje Bergheim Vestby   
• Hanne Nielsen 
• Cecilie Lindstrøm 

 
Alle ønsker at stille op til valg igen.  
Der var ingen indsigelser til dette, og alle fire er genvalgt til bestyrelsen.  
 

6.      Behandling af indkomne forslag 
 
Prissætning af medlemskab.  
 

1. Forslag om ændring af pris for medlemskab og årskonference. Der er kommet forslag om at 
ændre priserne. Forslagsstiller er bestyrelsen for DIN.  
Baggrunden for forslaget er:  

• Det er uoverskueligt, hvad der er den samlede pris for årskonference og 
medlemskab 

• Det er ikke klart, hvad fordelen er ved at være medlem, hvis man ikke er med til 
årskonferencen 
 

• Ændring af priserne til følgende: 
 
  
  Medlemskab Konferencepris Konferencepris 
    Early bird Ikke early bird 
Individuel medlem 1100 0 1.000 
Institutionel medlem 4.125 500 1.700 
Ikke-medlem - 2.000 2.500 

 
Den nuværende prismatrix er:  

  
  

Medlemskab Konferencepris 
Early bird 

Konferencepris  
Ikke early bird 

Individuel medlem 825 900 1.200 
Institutionel medlem 4.125 900 1.200 
Ikke-medlem - 1.700 2.200 

 
Forslaget vedtages, og det besluttes, at priserne træder i kraft fra d. 1. januar.  


