Referat af NOCAs generalforsamling afholdt d. 22. april 2022
Dagsordenen ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Indkomne forslag
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Pkt. 1
Bestyrelsen foreslog Maria Beck Petersen, NOCA, som dirigent ved dette års generalforsamling.
Maria Beck Petersen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, med henvisning til vedtægterne, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt via mail d. 24. marts 2022.
Pkt. 2
Bestyrelsesformand Henrik Ryberg fremlagde årsberetningen:
Der har været stor interesse i NOCAs møder. Gennemsnitligt har der været 94 tilmeldinger på
arrangementerne og også god gang i formatet for Executive møderne. I 2021 afholdte vi en
succesfuld årsdag med 130 deltagere på Frederiksberg Slot og et hybrid set up. Desværre var
Academy of Management endnu engang aflyst, men dette genoptages i 2022 i Seattle.
Derudover afholdt vi HR-konferencen Cranet, som var en succes, og det samme var den
nyopstartede HR-forskerpris, som NOCA etablerede i forbindelse med konferencen. I 2021 blev
NOCA dansk repræsentant i den europæiske sammenslutning af HR-foreningerne kaldet EAPM,
hvilket især har bidraget til et større nordisk samarbejde.
Ved udgangen af 2021 oplevede vi en lille afmatning af deltagelsen ved virtuelle møder,
formentlig da man afventede, hvornår det fysiske ville vende tilbage. Omvendt er der fortsat stor
efterspørgsel på det virtuelle format.
NOCA har oplevet stor vækst i antal aktiviteter (50 i alt i 2021 – 23 på engelsk) samt tilvækst i
medlemmer (12 nye i 2021). 2021 har været et godt år, og det tegner godt for NOCA
fremadrettet. Det skal dog også nævnes, at sekretariatet har været presset af den store
efterspørgsel. Derfor er der blevet investeret i arbejdskraft. Per dags dato er der 5 ansatte i
sekretariatet. Dette har sikret, at NOCAs tilfredshedsmålinger fortsat er gode. Dog er næste
skridt for NOCA at undersøge, hvordan digitaliseringen af arbejdsgangene i sekretariatet kan
understøtte sekretariatet, så foreningen kan forsætte det høje aktivitetsniveau. Derfor vil der i
den kommende tid blive investeret i teknologi.
Derudover takkede formanden for den store tilslutning og det stærke engagement blandt
medlemmerne.
Pkt. 3
Ulrik Brix, Head of NOCA, fremlagde foreningens regnskab, der blev godkendt uden kommentarer.

1
D oc I D : 846b63f 1978f 9f 23ba4b0074c 214b1d109df 528d

Pkt. 4
Ulrik Brix, Head og NOCA, fremlagde foreningens budget til orientering. Der var ingen
kommentarer hertil.
Pkt. 5
Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogle indkomne forslag at behandle.
Pkt. 6
Bestyrelsen foreslog en ændring i kontingentet. Det blev understreget, at bestyrelsens forslag blev
stillet på baggrund af væksten i medlemmer og aktiviteter samt det pres, som dette medfører på
NOCAs sekretariatet. Det ønskes at fortsætte tilvæksten i medlemmer og ydelser og fortsat sikre
en god medlemsydelse samt et sundt sekretariat og forening, hvorfor bestyrelsen mente, at det er
nødvendigt at ændre kontingentet således:
• Indmeldelsesgebyr på 25.000 kr. fastholdes.
• Der indføres en differentieret kontingentmodel med stigning de kommende år:
År
Ansatte i DK
2022
2023
2024
2025

Lille
< 1.000
34.500 kr.
35.500 kr.
36.000 kr.
36.500 kr.

Mellem
1.000-5.000
34.500 kr.
38.500 kr.
42.000 kr.
45.000 kr.

Stor
>5.000
34.500 kr.
42.000 kr.
49.000 kr.
55.000 kr.

Det vil sige, at bestyrelsen forslog følgende kontingent for 2023:
Kontingentet for medlemmer med mindre end 1.000 medarbejder vil i 2023 være 35.500 kr.
Kontingentet for medlemmer imellem 1.000-5.000 medarbejdere vil i 2023 være 38.500 kr.
Kontingentet for medlemmer med mere end 5.000 medarbejdere vil i 2023 være 42.000 kr.
Kommentarer:
• FLSmidth: Kvaliteten af NOCAs produkt er god, så kontingentstigningen går for langsomt,
og i virkeligheden kunne vi skippe et trin i 2023 og gå direkte til 2024-stigningen.
• Milestone: Tilsluttede sig FLSmidths udsagn men bekymrer sig for, om NOCA kan følge med
og flytte sig så hurtigt.
• Region N: Appellerer til en langsommere fremdrift af stigningen, da de som organisation er
stor, men bliver klemt ved en voldsom kontingentstigning
• AU: Tilsluttede sig rosen, men også udsagnet fra Region N. Der er forståelse for, at vi gerne
vil tilbyde flere og endnu bedre aktiviteter, men risiciene ved en markant kontingentstigning
skal også bemærkes.
Dirigenten bemærkede, at der ikke var flere kommentarer og stillede forslaget til afstemning og
bemærkes,
at
forslaget
ifølge
vedtægterne
godkendes
ved
simpelt
flertal.
Forslaget blev vedtaget ved enstemmigt.
Pkt. 7
Dirigenten præsenterede følgende bestyrelsesmedlemmer på genvalg og suppleanter på valg til
bestyrelsen:
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•
•
•
•

Alice Larsen, Chr. Hansen
Louise Sylvest, Bestseller
Thomas Molin, Københavns Universitet
Jacob Rye, FLSmidth

Kandidaterne blev valgt og genvalgt af en enstemmig generalforsamling.
Dirigenten præsenterede følgende opstillede kandidater til bestyrelsens suppleantposter:
• Nadia Koppel Bech, Djøf
• Elisabeth Milton, Falck
• Janni Torp Kjærgaard, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
• Thomas Nagbøl Mejlgård, Semco Maritime
Alle kandidater blev valgt til suppleantposter af en enstemmig generalforsamling.
Pkt. 8
Revision Consens, Statsautoriserede Revisoranpartsselskab v. Henrik Pedersen, CVR nr.
39751445 blev genvalgt af en enstemmig generalforsamling efter bestyrelsens anbefalinger.
Pkt. 9
Der var ingen punkter under eventuelt. Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen.

København d. 22. april 2022

____________________________________________
Ulrik S. Brix
Head of NOCA

__________________________________________
Maria B. Petersen
Dirigent
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