Referat ekstraordinær generalforsamling Studentersamfundet – 7/2 2021
Åbning og konstituering
Referent: Marie Strøyberg
Dirigent: Julie Lindmann -Organisatorisk Ansvarlig -Danske studerendes Fællesråd
Stemmetæller: Signe Hammershøj og Jacob Jenner Rasmussen
Dagsorden: godkendt

Orientering om aktiviteter af bestyrelsen
de har ikke kunne lave de normale arrangementer men der er alligevel kommet nye grupper, og
grupperne har været god til at engagere sig online. Der kommer stor udskiftning i bestyrelsen nu
her, og der opfordres til at vi finder nye ildsjæle

Orientering om aktiviteter angående studenterpolitik
Der er sket meget, blandet andet at der er pludseligt blevet fjernet nogle uddannelser. Der har været
stor fokus på trivsel i forbindelse med Corona og digitalisering. Ligeledes kom der meget pludseligt
en ny alkoholpolitik. Der har sket mange ændringer i kvm, bl.a. med flytning af AUB. Samt det
kommende SSH, hvor de samarbejder på tværs af mange organisationer. Ligeledes har vi fået flere
med i DSF.

Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation
Året er ikke gået som planlagt, der mangler salg af medlemskaber, og en erhvervsgruppe der ikke
har kunnet tjene penge. Dog af positivt er bevilling modellen ændret, så S’et modtager flere midler
fra AAU. Der er ligeledes blevet indvalgt yderligere 10. AAU vil hjælpe med at fortsætte torsdags
og fredagsbarene efter Corona bla ved at dække det tab de har lidt under Corona. Yderligere hjælp
til håndsprit og andet i den retning kunne dog være rart at få hjælp til fra AAU.

Kritiske revisorers orientering
Ingen tilstedeværende kritiske revisorer

Valg til Studentersamfundets formand
Linea Winkler er opstillet, og der er stemt tillid
En stemme afgives ikke gennem google forms men direkte til stemme tæller grundet tekniske problemer

Valg til Studenterpolitisk ordfører
Emilie Gry Almstrup er opstillet, og der er stemt tillid

Valg til Næstformand
Dagsorden ændres således at der tages valg til næstformand før der tages valg til menige
bestyrelsesmedlemmer
Alberte Lyng stiller op og der er stemt tillid

Valg til menige bestyrelsesmedlemmer
Grundet Albertes opstilling og valg til næstformand er der 3 fri pladser til menige og der afholdes tillidsvalg
Andreas Kamstrup stiller op og der er stemt tillid
Niklas Fyrstenberg stiller op og der er stemt tillid
Kristoffer Fisker stiller op og der er stemt tillid

Indkomne forslag
Nye kasseapparater
Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen bakker op om at Studentersamfundet benytter 25.770 kr. til at
købe nye kasse systemer således at Studentersamfundet kan gå fra Godik til OnlinePos.
Der er stemt enstemmigt for og generalforsamlingen bakker dermed op om indkøbet af det nye kassesystem
Vedtægtsændringer
Der indstilles til at forslag 1 og 2 er modstridende baseret på motivationen, men ikke i ordlyden på
ændringerne. På baggrund af uenighed ift. Hvorvidt de er modstridende, stemmes der om hvorvidt
generalforsamlingen mener de er modstridende eller ej
Resultat på afstemning: generalforsamlingen anser de to forslag som modstridende
Vedtægtsændringsforslag 1 - Faldet
Ideen med dette ændringsforslag er at stoppe med at sidestille studenterpolitisk ordfører med formanden.
Dette da der ikke ses den sammen mængde ansvar mellem de to poster. Selve opgaverne ville ikke ændres
men, den hierarkiske inddeling vil blive udspecificeret.
Baseret på at det er blevet besluttet at de to ændringsforslag er modstridende, er vedtægtsændring nr. 2 gået
videre til yderligere afstemning, omkring hvorvidt vedtægtsændring nr. 2 skal indskrives i vedtægterne.
Vedtægtsændringsforslag 2 – Vedtaget
Det skal specificeres, hvem der står for hvad, og derfor skal titlen ”formand” ændres til ”organisatoriske
formand” således det er tydeligt at denne post er den som har ansvaret for det internt organisatoriske. Man
skal fortsat side stille formanden med den studenterpolitiske ordfører da dette viser hvordan det
organisatoriske og sociale vægtes lige så højt som det studenterpolitiske.

Eventuelt/kommentar
Indskrevet under generalforsamlingen – ikke en del af den originale dagsorden
Cecilie Pallisgaard Jensen, forslagsstiller på vedtægtsforslag 1, synes det var træls generalforsamlingen blev
flyttet og der ikke blev gjort særligt opmærksom på nye frister for indsendelse af vedtægtsforslag.
Bestyrelsen svarede at generalforsamlingen blev flyttet, da denne ikke var retmæssigt indkaldt og de nye
frister fremgik af den mail der blev tilsendt alle medlemmer og Grupper.
Der spørges ind til om der må tages et billede af os alle, som bruges på DSF medier og Studentersamfundets
medier – der gives tilladelse og der tages billede.

Lukning af generalforsamlingen
Linea lukker generalforsamlingen – Hun takker for god ro og orden, samt for god deltagelse og tak til de
opstillede. Bestyrelsen glæder sig til at se os i virkeligheden igen.

