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Formandens beretning, året 2012-2013 
 
Arrangementer 
Den 30. maj 2012 afholdt DORS det årligt tilbagevendende arrangement ”Applications of 
Optimization” (AOO) på Axelborg i København. Arrangementet havde som noget nyt et to-delt 
program; et formiddagsprogram med fokus på finansiel optimering og et eftermiddagsprogram af mere 
generel karakter. De inviterede talere var Raphael Hauser, Assoc. Professor, Oxford University, 
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. Udover de 6 speakere, deltog 53 personer i 
arrangementet og at dømme udfra de positive tilbagemeldinger, må også AOO 2012 betegnes som en 
succes, og DORS vil gerne takke for den store tilslutning. 
 
Medlemmer og kontingentopkrævning 
DORS har pt. 198 aktive medlemmer, bestående af 129 private medlemmer, 46 studentermedlemmer, 
11 virksomhedsmedlemmer og 8 institutmedlemmer.  
 
Som tidligere nævnt, omlagde DORS i 2011 kontingentopkrævningen, således at den gik fra at være 
bagudrettet til at være fremadrettet. En sådan ændringer kræver jo en lille overgangsperiode, og det er 
mig en glæde at jeg nu kan meddele, at denne periode nu er slut. Alle kontingentbetalinger er således 
nu fremadrettede og vil blive opkrævet inden generalforsamlingen. 
 
ORbit 
I maj 2012 overtog Sanne Wøhlk posten som ansvarshavende redaktør for ORbit. Sannes primære mål 
er, at ORbit fremadrettet skal udkomme fast midt i foråret og midt i efteråret. Indtil videre ser dette ud 
til at lykkes. ORbit 19 udkom således i september 2012 og allerede i igen her i april 2013 er ORbit 20 
blevet sendt ud til medlemmerne. Der skal hermed lyde en stor tak til Sanne for det enorme arbejde 
hun indtil videre har lagt i at få bladet til at udkomme regulært og bestyrelsen for DORS vil naturligvis 
fremadrettet gøre sit til at støtte Sanne og den øvrige redaktion i arbejdet med at redigere og udsende 
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. Både SOAF og DORS sætter stadig pris på samarbejdet, men det er tydeligt at mærke, at 
SOAF lige skal vende sig til de nye lidt strammere deadlines. 
 



Men ORbit er jo intet uden et indhold. Målet er, at bladet skal bringe populærvidenskabelige artikler 
om OR i et letfordøjeligt sprog. Artiklerne kan handle om alt lige fra nyt om den seneste forskning til 
en beskrivelse af hvordan OR kan benyttes i forbindelse med at man skal flytte. Imidlertid er det 
desværre en tilbagevendende udfordring at få materiale til bladet.  Bestyrelsen i DORS har derfor 
besluttet, at man fremadrettet vil modtage 1000DKK som belønning for at bidrage med en artikel til 
ORbit, som redaktionen finder relevant nok til at få med i bladet. Beløbet er et fast beløb, som er 
uafhængig af længden på artiklen og antallet af forfattere. Forhåbentligt vil denne nye ordning få flere 
til at bidrage; intet er for stort eller småt, for teknisk eller ikke-teknisk! Så fat pennen og skriv! 
 
Jubilæum 
Ved et bestyrelsesmøde i sensommeren 2012 gik det op for bestyrelsen, at 2012 rent faktisk var 50 års 
jubilæumsår for DORS. Desværre tillod tiden ikke, at dette jubilæum blev fejret i 2012, men fejres, det 
skal det. Derfor er generalforsamlingen i år efterfulgt af et socialt arrangement, som starter med et 
oplæg ved Peter Christensen omhandlende brugen af OR i CMC Clinical Supplies i Novo Nordisk og 
efterfølgende vil der være snacks, networking og (naturligvis) jubilæumskage! Jeg kan kun beklage at 
jubilæet ikke blev ordentligt markeret i selve jubilæumsåret, men bedre sent end aldrig! 
 
DORS’ fremtid 
På de sidste par bestyrelsesmøder har bestyrelsen for DORS diskuteret, hvad det er foreningen både 
kan og skal tilbyde sine medlemmer. DORS er i mine øjne først og fremmest et netværk for alle os der 
har en interesse for operationsanalyse, hvad enten vi arbejder med det til dagligt, eller blot har læst det 
i tidernes morgen som en del af vores uddannelse. Men et netværk er kun et netværk, hvis folk reelt set 
mødes og hvis der er noget, der sørger for at holde netværket sammen. ORbit er en måde at fastholde 
netværket på; det er her vi kan dele historier om brugen af OR, annoncere arrangementer, etc. Udover 
ORbit, så har vi vores gruppe på LinkedIn (”DORS - Dansk Selskab for Operationsanalyse”), og så er 
der DORS’ arrangementer. D. 29. maj afholdes den årlige workshop ”Applications of Optimization”, 
som jeg håber mange vil deltage i. Men derudover, er det jo desværre lidt begrænset hvad DORS 
gennem det sidste stykke tid har tilbudt sine medlemmer. Derfor arbejder bestyrelsen pt. på at få nogle 
flere arrangementer stablet på benene, og fokus er især på at få lavet nogle flere 
virksomhedsarrangementer. Forhåbentligt vil det komme til at ske allerede fra efteråret og fremover! 
Forslag til arrangementer modtages meget gerne – bare send en mail til bestyrelsen@dorsnet.dk. 
 
Alt i alt har 2012-2013 været et godt år for DORS, og der er sket mange positive ting – ikke mindst 
hele to numre af ORbit!  
 
Med ønsket om et godt kommende år for DORS. 
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