
Åbning og konstituering  
- Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt rettidigt på e-mail.  
- Mappen til den ekstraordinære generalforsamling er offentliggjort rettidigt.  
- Den ekstraordinære generalforsamling er derfor gyldig.  

 
- Dirigenter: Johan Hedegaard og Mads Jørgensen 
- Referent: Marlène Weber  
- Stemmetællere: Cecilie Pallisgaard og Christian Juel  

 
- Der er indkommet forslag til ændring af dagsorden, at indkomne debatforslag og indkomne 

vedtægtsændringer flyttes, således disse kommer før valg til organisatorisk næstformand, valg til 
menige poster og valg til kritiske revisorer.  

o Dette er godkendt på generalforsamlingen.  

 

Indkomne debatforslag 
Omtænkning og renovering af aktivistlokalet på Fibigerstræde 15  
Kommentarer  

Christian Obel: Må Studentersamfundets bestyrelse godt installere køkkenet for universitetet?  

- Svar: Det må de gerne.  

Christian Obel: Skal det tages fra egenkapitalen?  

- Svar: Egentlig ikke. Det vil komme til at blive taget fra investeringskontoen.  

Christian Obel: Man skal overveje, hvordan man løser problemet med, at mange af Studentersamfundets 
grupper benytter lokalet til opbevaring.  

- Svar: Hvis vi kun bruger opholdslokalerne til opbevaring, risikerer vi, at AAU tager lokalerne 
tilbage. Man skal derfor bruge lagerlokalerne til opbevaring.  

Christian Juel: Der bliver i dag kun nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med, hvordan man 
nytænker lokalet. Omtænkningen og renoveringen af aktivistlokalet tages derfor også op på et af de 
kommende medlemsmøder.  

Michael Vedel: Der skal bestemmes på den ekstraordinære generalforsamling, at der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal have en dato for at vende tilbage med forslag.  

Christian Obel: Jeg forstår ikke, at der skal nedsættes et budget allerede nu.  

- Svar: Arbejdsgruppen skal have et budget at forholde sig til, når de diskuterer de ting, der skal laves 
om i aktivistlokalet. Det er derfor, at der allerede nu bliver nedsat en budgetramme.  

Cecilie Pallisgaard: Måske handler det mere om, hvilke ting man godt kunne tænke sig eller har brug for til 
et aktivistlokale. Det må folk gerne komme med forslag til det.  

Christian Obel: Mikroovn  
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Der stemmes om, hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe med en budgetramme på 50000 kr.  

Dette er enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.  

 

Cecilie Pallisgaard, Danny Kristensen, Christian Juel, Michael Vedel og Alberte Lyng vil gerne være med i 
arbejdsgruppen. Cecilie Pallisgaard vil gerne være tovholder for arbejdsgruppen.  

 

Indkomne vedtægtsændringsforslag 
Vedtægtsændringsforslag 1 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 2 
Kommentarer  

Christian Obel: Vil man ændrer præcedensen for, at der er mulighed for at komme med ændringer til 
budgettet til generalforsamlingen 

- Svar: Man ændrer ikke præcedensen for generalforsamlingen.  
- Svar fra Christian Obel: Hvis man skal sende forslag ind inden generalforsamlingen, gælder dette 

også budgetrammen?  
- Svar: Man behøver ikke sende forslag ind inden generalforsamlingen, men det er da en forhåbning.  

 

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 3 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 4 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  
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Vedtægtsændringsforslag 5 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 6 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 7 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 8 
Kommentarer  

Christian Obel: Det er farligt at indsætte politiske foran interne og eksterne udvalg, da det så kommer til at 
være op til bestyrelsen at bestemme, om et udvalg er politisk eller ej.  

- Svar: Man kan tage Unifitness som eksempel, hvor der skal være repræsentanter fra bestyrelsen til at 
drive den daglige drift.  

- Svar fra Christian Obel: Man kan godt argumentere for, at det at have en bestyrelsespost i Unifitness 
også kan være en politisk post.  

Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget 

- Man fjerner politiske fra vedtægtsændringsforslaget. Ellers bibeholdes forslaget i hele sin ordlyd.  

Kommentarerer til ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget  

- Cecilie Pallisgaard: Det er vel kun politiske ting, som skal tages op på studenterforum?  
- Svar fra Obel: Jeg er ikke helt med på, hvad du mener?  
- Svar: Så vidt jeg kan se, handler denne paragraf om, at Studenterforum udpeger repræsentanter til 

politiske udvalg, og der skal helst ikke blandes alt for meget organisatorisk ind i Studenterforum.  
- Svar fra Obel: Jeg ser den som to delt. ST udpeger repræsentanter til udvalg, som ikke nødvendigvis 

hører til andre steder. Anden del af paragraffen handler om, at man som udnævnt gennem 
Studenterforum skal melde tilbage til Studenterforum.  

 

I forhold til afstemningen deles vedtægtsændringsforslaget deles op i to dele.  

- Der stemmes først, om der er skal indsættes politiske foran interne og eksterne udvalg.  
o Dette er frafaldet.  
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- Der stemmes dernæst, om studerende skal erstattes af Studenterforum i sidste sætning  
o Dette er enstemmigt vedtaget.  

 

Vedtægtsændringsforslag 9 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 10 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 11 
Kommentarer  

Kenneth Frosig: Det skal måske indskrives, at det skal stå i mailen.  

- Svar: Vedtægter sendes ud via mail inden generalforsamlingen, og man kan derfor læse det her. Det 
behøver derfor ikke stå i selve mailen.  

Det er taget til referat, at det opfordres til, at det indskrives i indkaldelsesmailen. 

 

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 12 
Kommentarer  

Christian Obel: Jeg vil gerne gøre opmærksom på problematikken vedrørende medlemsmøder. Der er ikke så 
mange formelle krav hertil, og Studentersamfundets grupper kan derfor forholdsvis tit indkalde til afholdelse 
af et medlemsmøde, og der skal aktiveres en del personer af bestyrelsen inklusive kritiske revisorer. Det vil 
måske derfor ikke være smart at have så mange orienteringspunkter.  

- Svar: Grupper kan kun begære afholdelse af et medlemsmøde.  

 

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  
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Vedtægtsændringsforslag 13 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 14 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag  

- Slettelse af e-mail, da der i nogle bestyrelsesår har være udmeldelse af bestyrelsesmedlemmer ofte, 
og medlemmerne kan derfor risikere at blive spammet med mails. Ellers bibeholdes forslaget i resten 
af sin ordlyd.  

Kommentarer hertil  

- Michael Vedel: Det vil jeg gerne modsætte mig, da bestyrelsen ikke kommer til at bruge lang tid på 
det. Desuden kommer Studentersamfundet ud til flere medlemmer via mail.  

- Christian Juel: Jeg tilslutter mig ændringsforslaget.  
- Alberte Lyng: Man kan selv tilpasse mediet i forhold til.  

 

Afstemning af ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag  

- Dette er vedtaget.  

 

Det ændrede vedtægtsændringsforslag er enstemmigt vedtaget.  

 

Vedtægtsændringsforslag 15 
Der er ikke nogen kommentarer.  

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Vedtægtsændringsforslag 16 
Kommentar  

Cecilie Pallisgaard: Er det ikke et muligt scenarie, at Frit forum går sammen til en af Studentersamfundets 
generalforsamlinger, og får Studentersamfundet opløst?  

- Svar: Dette kan godt lade sig gøre allerede nu. Det tror jeg dog ikke kommer til at ske.  
- Svar: I Den nye paragraf kan ikke-medlemmer kan ikke stemme for en opløsning.  
- Svar: Der er allerede mange medlemmer fra frit forum og frie borgerlige i Studentersamfundet, så 

det kan som sagt allerede lade sig gøre.  
- Svar: Det giver ikke mening, at man kan stille op til en bestyrelse i en forening, når man ikke er 

medlem af foreningen.  
- Svar: Det kan udhule meningen med foreningen.  
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- Svar: Mange bliver medlem af Studentersamfundet pga. fordelene, ikke pga. af det politiske. 
- Svar: Man fjerner nogle af de fordele ved at være medlem af Studentersamfundet ved at gøre alle 

valgbare uanset medlemskab.  
- Svar: Det giver mening, at alle studerende har mulighed for at være med i bestyrelsen, når 

Studentersamfundet er for alle studerende.  
- Svar: Jeg vil igen påpege, at det ikke giver mening, at ikke-medlemmer kan stille op til bestyrelsen.  
- Svar: Man skal have i tankerne, hvad man gør for foreningen, hvis man stemmer dette 

vedtægtsændringsforslag igennem,  
- Svar: Studenterforum er for alle studerende, og man behøver derfor ikke være medlem af 

Studentersamfundet for at deltage.  
- Svar: Studenterforum er politisk.  
- Svar: Der bliver sjældent tjekket, om de studerende er medlemmer til Studentersamfundets 

arrangementer.  
- Svar: Der er i budgettet sat penge af til afholdelse af arrangementer for medlemmer, som er billigere 

eller gratis for medlemmer. Dette er ikke gjort så meget ud af de seneste år.  
- Svar: Studentersamfundet har det sidste år været dårlige til at afholde arrangementer kun for 

medlemmer, men dette er gjort mere i de forrige år.  
- Svar: Hvilket effekt regner man med, at dette VF har?  
- Svar: Umiddelbart ikke den store. Det vil dog gøre, at Studentersamfundet har et større mandat både 

nationalt og lokalt, når Studentersamfundet siger, at de repræsenterer alle studerende på Aalborg 
universitet.  

- Svar: Det kan give mening, at alle studerende har stemmeret, men det giver ikke mening, at de er 
valgbare til en organisation, hvor de ikke er medlemmer.  

 

Ændringsforslag 1 til vedtægtsændringsforslag 16 

- Alle studerende ved Aalborg universitet har stemmeret til valg til bestyrelsen, og kun medlemmer af 
Studentersamfundet er valgbare til poster i bestyrelsen.  

Ved afstemning stemte 5 for.  

 

Ændringsforslag 2 til vedtægtsændringsforslag 16 

- Alle studerende ved Aalborg universitet har stemmeret og er valgbare til formand og 
studenterpolitisk ordfører, men har kun stemmeret til øvrige valg i bestyrelsen, medmindre at man 
medlem af Studentersamfundet.  

Ved afstemning stemte 4 for.  

- Dette ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 16 er derfor frafaldet  

 

Der er nu afstemning om, hvorvidt ændringsforslag 1 skal indskrives i det oprindelige 
vedtægtsændringsforslag 

- Dette er vedtaget.  

Der er nu afstemning om vedtægtsændringsforslag 16 med rettelser.  

- Dette er enstemmigt vedtaget.  
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Der er desuden en konsekvensrettelse i vedtægtsændring 16 (jævnfør, at vedtægtsændringsforslag 13 er stemt 
igennem).  

 

Vedtægtsændringsforslag 17 
Kommentarer  

Cecilie Pallisgaard: Det er en god idé. Til DSF’s politik konference bliver man spurgt, om man vil have 
materialet på print.  

Christian Obel: Studentersamfundet må kunne få print billigere end angivet i motivationen, og jeg synes 
derfor ikke, at det skal have indflydelse på, om der skal forelægge udprint af generalforsamlingsmappen. Det 
er nemmere for mig at have det på papirform, da dette er lettere at orientere sig i, og det vil også være 
nemmere for nye.  

Christian Juel: Forslag til tilføjelse til vedtægtsændringsforslaget 

”Såfremt man ønsker generalforsamlingsmappen udskrevet, skal man kontakte bestyrelsen senest 24 
timer før generalforsamlingen”.  

- Svar: Skal folk gøres opmærksomme på dette?  
- Svar: Folk kan læse det i vedtægterne.  
- Svar: Man kunne godt gøre folk særligt opmærksom på det.  

Christian Obel: Det er mere håndgribeligt for nye, at man har det på papirform.  

Jakob Blasius: Der må jo godt være udprint, selv der ikke står skal i vedtægterne.  

 

Afstemning om, hvorvidt tilføjelsen skal indskrives i vedtægtsændringsforslaget.  

- Dette er enstemmigt vedtaget.  

 

Kommentarer  

Christian Obel: I forhold til omdeling af kandidaturer (paragraf 9, stk. 2), skal disse så stadig udprintes? Eller 
skal der rettes i denne?  

- Svar: Det vil være op til den siddende bestyrelse.  

Christian Juel: Man kan godt opdatere generalforsamlingsmappen løbende på hjemmesiden mm, så 
medlemmerne kan orientere sig om disse.  

 

Det er taget til referat, at den siddende bestyrelse skal være opmærksom på, hvordan man omdeler 
generalforsamlingsmappen, inklusive kandidaturer, til foreningens medlemmer.  

 

Vedtægtsændringsforslaget med ændringer er enstemmigt vedtaget.  
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Vedtægtsændringsforslag 18 
Kommentarer  

Christian Obel: Det er sjovt, at man stod med samme problematik for nogle år siden, men der var det med 
nogle andre bevæggrunde.  

 

Der er ikke forslag til ændringer.  

Vedtægtsændringsforslaget er stemt enstemmigt igennem.  

 

Formelt 
Der er stillet forslag om, at personvalgene tages i omvendt rækkefølge, så valg af kritiske revisorer foretages 
først, dernæst er der valg til menige poster og til sidst er der valg til organisatorisk næstformand.  

- Dette er vedtaget.  
 

Valg til 2 kritiske revisorer 
Michael Juul Nielsen stiller op  

- Der er stemt tillid til Michael Juul Nielsen, og han er derfor valg som ny kritisk revisor.  
 

Valg til menige poster  
Der er ikke nogen, som stiller op til de ledige menige poster i bestyrelsen.  

 

Valg til organisatorisk næstformand  
Der er ikke nogen, som stiller op til posten som organisatorisk næstformand.  

 

Evt.  
Manglende organisatorisk næstformand  

- Skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i juni måned?  
- Bestyrelsen indstiller til, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af august 

2019.  
- Det pålægges fra den ekstraordinære generalforsamlings side, at bestyrelsen afholder en 

ekstraordinær generalforsamling i august eller september.  

Det kan være en fordel at kontakte studiesekretærerne i forhold til at finde en ansvarlig for eksterne 
samarbejdspartnere, da dette er en post, som det historisk set har været lettere at udfylde.  
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Lukning af generalforsamlingen 
Feedback  

- Cecilie Pallisgaard: Det er en god idé, at det er blevet afholdt en lørdag, men det har nok haft en 
konsekvens i forhold til antallet af fremmødte, da de studerende gerne vil have deres weekender fri.  

- Christian Obel: Jeg tror, at det er endnu vigtigere i forhold til synliggørelsen af en generalforsamling, 
som ligger på en lørdag, at det sker så tidligt som muligt. Man kan derfor med fordel oprette en 
Facebook begivenhed 1,5-2 måneder før.  

- Cecilie Pallisgaard: Starttidspunktet var fornuftigt. Man kan dog godt udspecificere, at man starter 
med rundstykker, således man kan komme en halv time senere, hvis man ikke ønsker dette.  
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