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Til stede var: 

Medlemmerne og gæsterne: 

 

Martin Bech, Holger de Neergaard, Ingrid og Francis Rouvillain, Anni og Bertrand Angleys, Olav 

Rendbæk, Knud Prytz, Elisabeth Langvad, Birte og Erik Friis, Gert Ingerslev, Bertus Beekhuijzen, 

Anne-Merete Maury, Finn Hirslund, Knud Lønsted, Knud Møller, Amaury de Ricqlès, Merete Hov-

gaard 

 

Formanden Martin Bech bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Holger de Neergaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. Derefter gav han ordet til formanden Martin Bech. 

 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning er vedlagt. 

 

Holger de Neergaard nævnte, at det er en god idé at fortsætte samarbejdet med Dansk Fransk 

Handelsunion som f.eks. biofuels (carburants biologiques) med professor Birgitte K. Ahring. 

Forsamlingen var enig i at samarbejde med så mange af de franske foreninger som muligt for at 

tiltrække deltagere i vores arrangementer. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2011 og budget for 2012 

Olav Rendbæk fremlagde regnskabet for 2011.  

Det blev vedtaget, at kontingentet på DKK 250,- skal fastholdes. 

Det blev bemærket, at kontingentet til moderforeningen er temmelig stort i forhold til foreningens 

økonomi, hvortil Martin svarede, at så længe vi benytter CNISF's navn, må vi betale. Det kræver 

en anden aftale, hvis bidraget skal nedsættes eller bortfalde. Det blev nævnt, at medlemmerne 

gerne vil have en modydelse for kontingentet i form af hjælp til at finde en fransk foredragsholder 

og bidrage til rejse- og opholdsudgifter. Bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet igen.  

Det reviderede regnskab blev godkendt og er vedlagt dette referat. 

Budgettet for 2012 blev forelagt og godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

I forbindelse med CNISF Paris’ ændring af navn til IESF foreslår bestyrelsen ligeledes at  

ændre navn på CNISF, Section Danoise til IESF, Section Danoise.  

Forkortelsen står for Ingénieurs Et Scientifiques de France. Navnet og nyt logo blev vedtaget. 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 

torsdag den 22. marts 2012 kl. 17 

 

hos COWI Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby 

  



 2 / 11 

C:\USERS\MBE\DESKTOP\REF-GENERALFORSAMLING22032012V2.DOC  

 

 

5 Valg af bestyrelse og formand 

Der var ikke andre forslag til andre bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen blev genvalgt. Den ser 

derfor sådan ud: 

 

  Martin Bech formand martin.bech@uni-c.dk 

  Bertrand Angleys næstformand bangleys@mail.dk 

  Francis Rouvillain sekretær frir@profibermail.dk 

  Olav Rendbæk kasserer olav-r@privat.dk 

  Ejner Theilgaard  ejner1@theilgaard.co.uk 

  Kjeld Leon Olsen  klo@cowi.dk 

  Knud Prytz   k.prytz@mail.dk 

  Merete Hovgaard  merete.hovgaard@privat.dk 

 

6. Valg af revisor  

Erik Friis blev genvalgt som revisor. Ole Rehfeld blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

6. Eventuelt 

Holger de Neergaard havde medbragt en bronzemedalje, som foreningen modtog fra moderfor-

eningen, da en gruppe medlemmer var på studierejse til Paris i 1986. Den blev overrakt til Holger 

de Neergaard som formand til erindring om besøget med en indskrift til lejligheden. Nu gav Hol-

ger de Neergaard den til opbevaring hos Martin Bech. De blev bifaldet af forsamlingen.  

 Martin Bech takkede derefter dirigenten Holger de  

Neergaard for hans ledelse af generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen 25. marts 2012 
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CNISF – Section Danoise 
 
Formandens beretning vedr. det forgangne år 
 

Fremlagt på foreningens generalforsamling d. 22/3-2012. 

 

 

Først og fremmest vil jeg gerne rette en tak til medlemmerne for et godt år med stort fremmøde til 

de mange forskelligartede arrangementer i vores forening. 

 

Samarbejdet med de andre franske foreninger er fortsat og udbygget, og et resultat af denne øgede 

synlighed ser ud til at være interesse fra flere personer for at blive medlem i foreningen. 

 

Alt dette har kun kunnet blive virkelighed gennem en god indsats fra bestyrelsesmedlemmerne og 

vores samarbejdspartnere i de øvrige foreninger og den franske ambassade. Dem skylder jeg og alle 

medlemmer en varm tak. 

 

Årets arrangementer har været: 

 

  

15.03.2011 Generalforsamling og foredrag om vinfremstilling set fra et molekulært perspektiv 

samt med et noget langt foredrag og smagsprøver fra Capitelle des Salles 

  

28.08.2011 Arkitektur-krydstogt i Københavns Havn med Copenhagen X 

  

04.10.2011 Foredrag om Kivu-søen i Rwanda af Finn Hirslund 

  

03.11.2011 Causeri og smagning af fransk ost og vin med præsentationer af Bertrand Angleys og 

Ole Sørensen. 

  

17.11.2011 Stormøde som start på DFHU's "Cercle d'Entreprises", hvor CNISF deltog med en 

stand sammen med andre franske foreninger. 

  

08.12.2011 Vin chaud med de andre franske foreninger i færøsk pakhus med vores forening som 

hovedarrangør 

  

26.01.2012 Foredrag om biofuels (bio-brændstoffer) af professor Birgitte K. Ahring 

  

22.03.2012 Generalforsamling og visning af film om Canal du Midi med introduktion ved 

Francis Rouvillain 

 

Der er ikke lavet egentlige referater af fra disse møder, men på foreningens hjemmeside, 

www.cnisf.dk, kan man se billeder og andet materiale fra dem. 

 

Som man kan se har der både været faglige emner og mere almene arrangementer på programmet.  

 

 

Som annonceret sidste år, mente vi at Vin Chaud arrangementet trængte til fornyelse, og med et 

pænt fremmøde og præsentationer fra alle de tilstedeværende foreninger, mener jeg man kan sige 

at vi gjorde det til en vellykket begivenhed. 
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Ligeledes var vores tilstedeværelse med en stand på det ”Cercle d’Entreprises” stormøde som 

DFHU havde foranstaltet sammen med Dansk Erhverv en succes på den måde at vi blev kendt af 

en del mennesker som var relevante som medlemmer. Dette har også efterfølgende ført til et antal 

ønsker om indmeldelse. Som en sideeffekt fik vi også fremstillet et faktaark om foreningen, som 

informerer potentielle nye medlemmer om hvad foreningen går ud på. Det er vedlagt materialet 

her. 

 

Moderforeningen skiftede i året, der er gået, navn fra CNISF til IESF (Ingénieurs et Scientifiques 

de France). Når vi er en dansk sektion af denne forening, vil det være naturligt at vi også skifter 

navn, og derfor har bestyrelsen foreslået dette til vedtagelse på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har planer om at fortsætte det overordnede tema med energiforsyning, men vi har 

fortsat brug for forslag fra medlemmerne om emner og gode ideer.  

 

Jeg og den øvrige bestyrelse håber på medlemmernes opbakning også i det kommende år. 

 

Med venlig hilsen 

 
Martin Bech 

Président 
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Billeder fra årets arrangementer, som også kan findes på foreningens hjemme-

side: www.cnisf.dk, hvor de kan ses i fuld størrelse. 

  

Foredrag om vinfremstilling og smagning 

   
 

Arkitektur-krydstogt i Københavns Havn med Copenhagen X 

  
 

Foredrag om Kivu-søen i Rwanda af Finn Hirslund 

  

http://www.cnisf.dk/
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Causeri og smagning af fransk ost og vin med præsentationer af Bertrand Angleys og Ole Sørensen 

  
 

 

Stormøde som start på DFHU's "Cercle d'Entreprises", hvor CNISF deltog med en stand sammen med 

andre franske foreninger. 

  
 

Vin chaud med de andre franske foreninger i færøsk pakhus med vores forening som hovedarrangør 
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Foredrag om biofuels (bio-brændstoffer) af professor Birgitte K. Ahring 
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