
Dansk Selskab for Operationsanalyse - Generalforsamling d. 25. april 2012. 
 
Formandens beretning, året 2011-2012 
 
Arrangementer 
Fredag d. 13. maj 2011 afholdt Ange Optimization et virksomhedsbesøg. Arrangementet gik fint, og 
der kom 11 gæster, primært fra DTU. Besøget startede med et oplæg om virksomheden og derefter var 
der rundvisning og efterfølgende Q&A over en fredagsøl med folkene fra Ange. Et interessant og 
isærdeleshed hyggeligt arrangement! 
 
Derudover har bestyrelsen brugt kræfter på at planlægge det årlige arrangement ”Applications of 
Optimization” (AOO). Arrangementet afholdes på Axelborg d. 30. maj 2012, og har i år som noget nyt 
et to-delt program; et formiddagsprogram med fokus på fionansiel optimering og et 
eftermiddagsprogram af mere generel karakter. De inviterede talere er i år Kourosh M. Rasmussen,  
Assoc. Professor, DTU, Thomas Schmelzer, Quantitative Researcher, Wim Vandevelde, Section Head 
Global Analytics ved Proctor & Gamble, Jürgen Koehl, Distinguished Engineer, ILOG Optimization 
and Supply Chain Solution Lead Europe og Rune Møller Jensen, Assoc. professor, IT Universitetet I 
København. Desværre måtte Stephen Boyd, Professor, Stanford University, melde fra i sidste øjeblik, 
men der arbejdes hårdt på at finde en værdig erstatning. Under alle omstændigheder, så er jeg sikker 
på at dette års AOO vil blive lige så succesfuldt som de tidligere AOO-arrangementer!  
 
European Summer Institute on Maritime Logistics 2012 
EURO organiserer i perioden 3. Juni – 15. juni, 2012 et såkaldt summer institute (ESI) om maritime 
logistics i Bremen, Tyskland. EURO financierer deltagelsen og opholdet og DORS financierer 
transporten til og fra Bremen. Antallet af deltagere er begrænset til 17 personer, som udvælges af 
EURO blandt alle indstillede kandidater fra de nationale OR-selskaber i EURO. DORS kunne opstille 
højst 3 kandidater, og det er derfor med stor glæde at jeg kan berette, at alle 3 kandidater fra DORS 
blev udvalgt! Virkelig flot. Jeg ser frem til at høre om deres tur og oplevelse. 
 
Medlemmer og kontingentopkrævning 
Ved sidste års generalforsamling kunne jeg berette om at DORS havde valgt at engagere sig med 
firmaet ForeningsAdministrator til håndtering af medlemmer og kontingentbetalinger. Dette 
samarbejde fortsætter ufortrødent og DORS er indtil videre godt tilfreds med valget af 
ForeningsAdministrator. Status på medlemssituationen er, at foreningen pt. har 195 aktive 
medlemmer, bestående af 133 private medlemmer, 42 studentermedlemmer, 12 
virksomhedsmedlemmer og 8 institutmedlemmer. Og hele 63 medlemmer har valgt at tilmelde sig 
PBS for kontingentbetaling. Af nye virksomhedsmedlemmer har vi i år fået Hermes Traffic 
Intelligence. 
 



Sidste år gennemførte DORS endvidere en omlægning af kontingentopkrævningen, således at den nu 
er blevet forudbetalt fremfor bagudrettet. En sådan ændringer kræver jo en lille overgangsperiode, og 
man kan frygte effekten af to kontingentopkrævninger umiddelbart efter hinanden. Men heldigvis er 
det gået rigtigt godt, og DORS har ikke umiddelbart mistet nogen medlemmer som en følge af denne 
omlægning.  
 
LinkedIn 
Sidste år lancerede DORS en gruppe på LinkedIn med titlen: ”DORS - Dansk Selskab for 
Operationsanalyse”. En forudsætning for at man kan blive medlem af gruppen er, at man er enten 
aktivt eller tidligere medlem af DORS. Indtil videre er 72 personer blevet tilmeldt, og 16 venter pt. på 
godkendelse. Interessen for gruppen vidner om at vores medlemmer har en interesse i at være en del af 
og forstærke netværket af operationsanalytikere, hvilket jeg finder meget positivt! 
 
ORbit 
Samarbejdet med det svenske OR selskab, SOAF, fortsætter, og er stadig således sammensat, at 
svenskerne bidrager med materiale, mens selve opsætningen og udsendelsen bistås af ansvarshavende 
redaktør Jesper Larsen og redaktør og bestyrelsesmedlem Natalia Rezanova. Det er i år desværre kun 
lykkes at udgive 1 nummer af ORbit, men det næste nummer er lige på trapperne. Som altid er den 
store udfordring er at fremskaffe materiale, og jeg vil hermed benytte lejligheden til at opfordre alle til 
at overveje hvorledes de kan bidrage. Formålet med ORbit er at være et medlemsblad der samler og 
beskriver de ting der foregår lige nu i både det svenske og danske netværk af operationsanalytikere. 
Det er således ikke et videnskabeligt tidsskrift, og alt materiale er i princippet velkomment, så længe 
det handler om optimering eller operationsanalyse i en eller anden forstand; en beskrivelse af en 
afdelingen i en virksomhed, som har prøvet kræfter med operationsanalyse, en beskrivelse af en god 
bog man har læst om emnet, fremlæggelse af en interessant problemstilling, hvor operationsanalyse 
har hjulpet til at frembringe en løsning, osv. Intet er for stort eller småt, for teknisk eller ikke-teknisk! 
Så fat pennen og skriv!  
 
Alt i alt har 2011-2012 været et godt år for DORS, og der er sket mange positive ting. Desværre har 
det været lidt begrænset med arrangementer, og det er kun blevet til et enkelt nummer af ORbit. Men 
jeg lover, at bestyrelsen i det kommende år vil gøre sit til at dette bliver forbedret, så medlemmerne 
kan mærke, at de får noget for deres penge. Jeg har selv været bortrejst det meste af året, men 
heldigvis har en arbejdsom og stærk bestyrelse sørget for at holde tingene i gang i mit fravær. Tak for 
det!  
 
Med ønsket om et godt kommende år for DORS. 
 
Tor Justesen 
Formand for DORS 


