
1. Referat 
1. Åbning og konstituering 

Formand Michael Vedel åbnede generalforsamlingen og bad om at få tilføjet et punkt på vegne af                
bestyrelsen om valg til formand, da Michael træder af som formand efter sin beretning fra               
bestyrelsen.  
 
Der bliver stillet spørgsmål til hvad der ligger under punktet “indkomne forslag”. Der er kommet et                
debatforslag om brug af Studentersamfundets tøj. Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Orientering om aktiviteter af bestyrelsen 
Formanden berettet om at der er droppet to menige medlemmer ud af bestyrelsen siden sidst, og at                 
de siden har kørt i nødberedskab. Det er ansvarlig for events og for lokale studieforeninger som er                 
droppet ud. Ligeledes træder formanden nu også ud med øjeblikkelig varsel.  
 

3. Orientering om aktiviteter angående studenterpolitik 
Der er et arbejde igang med at opdatere politikpapirerne for foreningen, samt at udfylde alle               
repræsentantsposter. Der er et arbejde igang med at vise studenterpolitikken frem til de nye              
studerende.  
 

4. Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation 
Kasseren har gennemgået halvårsregnskabet.  
 
Der stilles spørgsmål til om vores egen afholdelse af Politikkonference har en seperat konto for den                
gængse politikkonference-konto. Det har den ja. 
 
Der stilles spørgsmål til om valget ikke også er en konto. Der svares at de ting som beskrives her                   
kun er de ting som der er brugt midler af i regnskabsåret, men at der er en udgift til valg som                     
kommer til efteråret.  
 
Der opfordres fra en frivilligs side til at man alle steder i organisationen begynder at snakke om at                  
det er i orden at bruge den energi der alligevel ligger til at få brugt pengene på at højne kvalitet, i                     
stedet for altid at se hvordan vi kan gøre det billigst muligt altid.  
 

5. Kritiske revisorers orientering 
Den ene af de to kritiske revisorer orienterede om deres syn på året økonomiske halvårsregnskab.               
Der opfordres til at dele viden fra de grupper hvor det går rigtigt godt for tiden.  
 

6. Valg til Formand 
Cecilie Pallisgaard Jensen stiller op til formand, og forklarer sit kandidatur.  
 
Der bliver spurgt til studie og årgang. Produkt og designpsykologi 7. Semester. 
 
Der bliver spurgt til tid. Cecilie går på halv tid og mener hun har tid. 



 
Der bliver rejst kritik fra flere sider af måden hvorpå valget til formand er blevet hastet igennem, med                  
at man ikke har kunnet stille op uden at vide om formandens afgang på forhånd.  
 
Der stilles spørgsmål til om hun er klar på mødet med eksterne parter, og hvordan man skal forholde                  
sig kritisk til dem. Cecilie mener godt at hun kan være kritisk og sige fra overfor eksterne partnere,                  
og kunne bruge resten af bestyrelsen til opkvalificering.  
 
Der stilles spørgsmål til hvordan hun tænker at bruge observatørerne i bestyrelsen. Hun ved ikke               
hvordan hun vil gøre det, men er villig til at bruge dem.  
 
Der stilles spørgsmål til hvordan hun vil håndtere det med at sekretariatet er presset af stress og                 
sygemelding. Cecilie er ikke klar over at dette skulle være situationen, men vil snakke med               
sekretariatet om dette.  
 
Det besluttes til trods for kritikken af proceduren for formandsvalget at vi kan godkende              
formandsvalget.  
 
Der er tillid til Cecilie som Formand.  
 

7. Valg til Organisatorisk næstformand 
Lene Werner Kristensen stiller op til organisatorisk næstformand, og forklarer sit kandidatur. 
 
Der stille spørgsmål ved hvordan hun vil håndtere frivilligmangel. Hun forklarer at hun vil analyserer               
problematiken inden hun beslutter hvordan det skal løses, men at hun ikke vil gøre hvad der tidligere                 
har fejlet. 
 
Der stilles spørgsmål til om hun vil inddrage DSF i arbejdet med frivilligmangel. Det synes               
kandidaten er en god idé.  
 
Der er tillid til Lene som Organisatorisk næstformand.  
 

8. Valg til menige poster 
Laura Skyum, Alberte Brix Lyng og Gustav Osnes Gottlieb stiller op til menige             
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Laura Skyum præsenterer sit kandidatur. Hun vil gerne overtage kommunikationsansvarlig. 
 
Der stilles spørgsmål til om hun vil arbejde med events da hun har været tidligere eventansvarlig.                
Det tænker hun at gøre. 
 
Der stilles spørgsmål til om hun vil arbejde tæt sammen omkring valget som             
kommunikationsansvarlig. Det vil hun da hun har masser af tid da hun kun har et kursus.  
 
Alberte Brix Lyng præsenterer sit kandidatur. Hun vil gerne overtage ansvarlig for lokale             



studieforeninger.  
 
Der stilles spørgsmål til hvordan hun vil klare formand som FakSUND oveni hendes bestyrelsespost.              
Det tænker hun godt at hun kan.  
 
Gustav Osnes Gottlieb præsenterer sit kandidatur. Han vil gerne stille op til ansvarlig for eksterne               
samarbejdspartnere.  
 
Der stilles spørgsmål til hvilken erfaring han har. Han har tidligere snakket med eksterne              
samarbejdspartnere.  
 
Der stilles spørgsmål til hvilke til han gerne vil have fokus på. Han siger at han gerne vil have fokus                    
på områder som ikke har så meget med alkohol at gøre.  
 
Der stilles spørgsmål til om han er klar på at kunne give den en skalle de næste to uger. Han                    
meddeler at han først er klar til at overtage efter studiestarsfesten.  
 
Der informeres til alle om at der er en arbejdsdag nu på søndag, hvor det håbes at alle tre kan                    
deltage.  
 
Der er tillid til Laura, Alberte og Gustav. 
 

9. Valg til kritiske revisorer 
Kristian Kjær Larsen, Marcus Bisgaard Jensen og Marlene Weber stiller op. 
 
Kristian Kjær Larsen præsenterer sit kandidatur. 
 
Der stilles spørgsmål til om han har tid. Det har han. 
 
Der stilles spørgsmål til hvilket studie han går på. Elektronik og IT. 
 
Marcus præsenterer sit kandidatur. 
 
Ingen spørgsmål. 
 
Marlène præsenterer sit kandidatur.  
 
Ingen spørgsmål.  
 
Marcus er valgt til Kritisk revisor.  
 
 

10. Valg af Studentersamfundets kandidat til Universitetsbestyrelsen 
- Herunder opstillingsform 

Først diskuteres der opstillingsform.  



 
Der skal vælges prioriteret eller sidestillet opstilling. Der foreslås fra de opstillede kandidater og              
bestyrelsen af man laver en prioriteret opstilling. Der afholdes lukket afstemning. Der besluttes at              
opstille prioriteret.  
 
Christian Obel Pinstrup og Johannes Kruse Helmers stiller op til universitetsbestyrelsen.  
 
Johannes præsenterer sit kandidatur.  
 
Der stilles spørgsmål til om han har tid. Han meddeler at han siger op som studievejleder hvis han                  
kommer ind.  
 
Christian præsenterer sit kandidatur.  
 
Der stilles spørgsmål til om han kan sidde hele hans tid. Det siger han at han kan.  
 
Der stilles spørgsmål til begge om de er fleksible til at kunne læse materiale og holde møder.                 
Johannes svarer at han har fin fleksibilitet på hans studie. Christian svarer at han får fleksibilitet med                 
hans nye studieplan.  
 
Der stilles spørgsmål til begge kandidater om de har nogle tanker om alle de opgaver som ligger                 
udover selve bestyrelsesmøderne på AAU. Christian fremhæver vigtigheden af at han vil møde op til               
Studenterforum. Han er klar på at kunne holde sig til i alle forum, heriblandt AR-netværket.               
Johannes fremhæver at lave et studienævnsnæstformands netværk, som han synes er vigtigt for             
sammenholdet og sparring på tværs.  
 
Der forklares fra tidligere valgkoordinator at der er en masse arbejde i forbindelse med valget, både i                 
oktober og november.  
 
Christian Obel Pinstrup valgt som spidskandidat. Suppleanter vælges på et medlemsmøde senere.  
 

11. Indkomne forslag 
Der ligger et debatforslag om brugen af Studentersamfundet tøj med logo. 
 
Problemstillingen er om hvordan man skal opføre sig når man bærer Studentersamfundets logo (se              
motivation i GF-mappe).  
 
Der har været en længere snak, hvor stemningen er at man ikke skal opføre sig upassende i                 
Studentersamfundets logotøj. Vi skal som organisation forventningsafstemme hvordan man opfører          
sig og hjælpe hinanden med at navigere i problemstillingen. Der opfordres til at man tager det med i                  
forventningsafstemningen og intro til arbejdet i bestyrelsen.  
 

12. Lukning af generalforsamlingen 
Der modtages feedback om generalsforsamlingen.  

● Der kunne godt være de måltider som GF’en går henover. 



● Fint at starte for morgenstunden.  
● Der er reeksaminer i august, samt problematik i forhold til sommerferie. 
● Weekend i stedet for hverdag.  
● Termokander til kaffe. Flere SNACKS!  
● Flot arbejde med at holde sig til bolden, og ikke gentage den samme pointe i en                

uendelighed.  
 
Generalforsamlingen lukkes, og der tages et fællesbillede.  
 


