
Referat fra Generalforsamling
D. 02-04-2022

Åbning og konstituering

- Organisatorisk formand Christoffer Holgaard åbner generalforsamlingen

- Simon Mæng Tjørnehøj indstilles som dirigent

- Organisatorisk formand Christoffer Holgaard indstilles som referent

- Cecilie Pallisgaard Jensen og Laura Skyum indstilles som stemmetællere

Årets frivillig og Hall of Fame

- Kåring af Årets frivillige

o Prorektor afholder tale og afslører Alberte Lyng som Årets Frivillige

- Følgende personer kåres til Hall of Famere

o Christian Obel

o Peter Kjær Fisker

o Alberte Lyng

o Laura Skyum

o Niels Frederik Almstrup-Bjergmark

o Cecilie Pallisgaard Jensen

o Lene Werner

o Niklas Fyrstenberg Antonisen

Bestyrelsens årsberetning v/Christoffer Holgaard

- Christoffer fremlægger bestyrelsens årsberetning

- Årsberetning godkendt
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Studenterpolitisk årsberetning v/ Sebastian Hoff

- Sebastian Hoff fremlægger Studenterpolitisk årsberetning

- Dianna ønsker følgende taget til referat: ”Når der alligevel er åbent for alle indvalgte til vores

bootcamp, hvorfor er det så så vigtigt, at de er på vores liste?”. Der er tale om indvalgte-bootcamp.

- Studenterpolitisk årsberetning godkendt

Studentersamfundets årsregnskab v/ Kasserer Mark Buje Hein Sørensen

- Mark fremlægger årsregnskabet for 2021

- Der omstilles til de Kritiske revisorer inden godkendelse af årsregnskabet for 2021

Kritiske revisorers årsberetning

- Kritiske Revisorer gennemgår årsberetning

Cecilie ønsker følgende taget til referat: ”Vi skal tænke lidt mere over, hvad vi køber til de frivillige.”

Vi kan enten købe flere snacks ind, eller købe dyre former for snacks, som en måde at bruge penge

på, og samtidigt gøre det fedt at være frivillig.

- Christian Juel ønsker følgende taget til referat: ”Man bør starte en dialog om, hvad der er for en

organisation vi er, og finde ud af hvor bredt vi vil spænde” Snakken går på brugen af penge, og hvilke

opgaver organisationen varetager.

- Alberte Lyng ønsker følgende taget til referat: “Der skal findes en ny 407 ansvarlig”

- Simon Mæng ønsker følgende taget til referat: ”Det ønskes, at der ved posteringer stræbes mod, at

de det kommende år bliver posteret på den konto de hører til, ligegyldigt om kontoens midler er

brugt op på det pågældende tidspunkt. Hvis bestyrelsen synes, det skal godkendes, så overskrid

kontoen og lav en note om det, så det kan præsenteres og ses til den kommende generalforsamling”.

Ift. regnskabsføring det kommende år, og at posteringer nogle gange bliver lagt ind under andre

konti end den mest åbenlyse, når en konto har brugt sit budget

- Gustav Osnes Gottlieb ønsker følgende taget til referat:  ”Det ønskes medlemsmøde om

trykprøvning af COVID-19 midlerne. Hvordan er pengene brugt, og er det okay?” Det ønskes

undersøgt, hvad der er brugt penge på, og hvad der er afvist.

- Der vil blive indkaldt til medlemsmøde

Omstilling igen til Studentersamfundets årsregnskab v/ Kasserer Mark Buje Hein Sørensen

- Årsregnskab er godkendes
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Gennemgang af Studentersamfundets visionspapirer 2022-2025 v/ Christoffer Holgaard

- Der ønskes en tilføjelse af følgende til visionspapriernes målsætninger: “Foreninegnen vil arbejde

for en bæredygtigt økonomi”

- Punkt godkendt og tilføjes til Visionpapirets målsætninger.

- Bestyrelsen skal huske at sende nyhedsbrev til medlemmer, og ikke kun grupper og udvalg i

Studentersamfundet.

- Følgende angår målsætningen om at skabe ”et trygt og sikker sted at være frivillig”:

o Hvem skal man gå til osv. ?

o Hvad skal der være af sanktioner?

o Der er en tidligere arbejdsgruppe, som Marie var med i, samt nogle andre gamle hoveder.

- Der er røget 5-10 min af lydoptagelsen under visions punktet – men der bliver sagt pyt af GF

- Visionspapirer for 2022-2025 er vedtaget

Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram v/ Christoffer Holgaard

- Medlemsfordele mangler lidt i planen

o Skal vi finde et andet alternativ til fri fad i gaden?

- Christian Juel ønsker følgende tilføjet til arbejdsprogrammet:

o ” Vi skal arbejde for medlemsfordele og promovering af disse ”

▪ Vedtaget

o ”Vi skal arbejde for et funktionelt event udvalg”

▪ Vedtaget

o ” Vi skal arbejde for et funktionelt festudvalg”

▪ Vedtaget

- Forslag til opgradering af studenterforum

o Ændre lokation baseret på emnet, således at hvis det omhandler bardrift så vær’ i et ”bar

nærområde”

o Tænk over hvem målgruppen er:

▪ De indvalgte?

▪ Den almene frivillige i S’et?

▪ De frivillige i grupper uden for S’et?

o Booste og promovere studenterforum begivenheder (begivenhed skal op tidligst muligt).
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- Ift transparens

o En måde at gøre det hele mere åbent kunne være, at gøre de lukkede punkter mindre

”lukket”.  Dette kan gøres ved, at man kan se overskriften, således man kan se hvad punktet

omhandler, og så gøre materiale lukket.

▪ Cecilies grund til at lukke et punkt: alvorlige person sager, eksterne samarbejder der

ikke er kommet i hus, hall of fame, årets frivillige.

o Et punkt der lukkes bør have en information omkring, hvad punktet er om, samt en

motivation, hvorfor et punkt er lukket

o Pas på med at angive hvad det er ift personsager.

- Arbejdsprogrammet for 2022 er vedtaget

Gennemgang af Årsbudget for 2022 v/ Kasserer Mark Buje Hein Sørensen

- Der indstilles til at puljen for Akademisk råds netværk sættes til 10.000 kr.

- Indstilling  godkendes

- Dianna ønsker følgende taget til referat: ”Der var udpræget ønske om genovervejelse af posteringer,

så budgettet fremadrettet bliver mere gennemsigtigt, i eks. PR/Merch og investeringer.”

- Årsbudget for 2022 godkendes

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at Studentersamfundet anskaffer sig en varevogn, som kan komme

Studentersamfundet og dets grupper til gode:

- Der indstilles til der kan leases en varevogn for 60.000 kr. årligt i en 4 årig periode, med

førstegangsydelsen på plus 20.000kr. for serviceaftale og 15.000kr. foliering

- Forslag godkendes

Christian Juel ønsker følgende taget til referat: “Det er beklageligt, at det ikke er undersøgt, hvor mange

penge vi bruger på leje af biler”Der mangler et sammenligningsgrundlag, ift. hvor mange penge man har

brugt på at leje biler førhen, som man kan holde op mod prisen på en leasing.
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Valg af Organisatorisk Forperson for Studentersamfundet

- Nicoline Katherina Vinding Munk motiverer til posten som Organisatorisk forperson

- Philip Stegenborg motiverer til posten som Organisatorisk forperson

- Der stemmes ved kampvalg

- Nicoline Katherina Vinding Munk vælges af generalforsamlingen.

- Der stemmes tillid og Nicoline Katherina Vinding Munk er valgt til Organisatorisk

forperson.

Valg til Studenterpolitisk Ordfører for Studentersamfundet

- Sebastian Hoff motiverer til posten som Studenterpolitisk ordfører

- Der stemmes tillid og Sebastian Hoff er valgt til Studenterpolitisk ordfører

Valg til Kasserer for Studentersamfundet

- Mark Buje Hein Sørensen motiverer til posten som Studenterpolitisk ordfører

- Der stemmes tillid og Mark Buje Hein Sørensen er valgt til kasserer

Valg til Organisatorisk Næstforperson for Studentersamfundet

- Signe Hammershøj Poulsen motiverer til posten som Organisatorisk Næstforperson

- Der stemmes tillid og Signe Hammershøj Poulsen er valgt til Organisatorisk Næstforperson

Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse

- Philip Stegenborg, Gustav Osnes Gottlieb, Jakob Poulsen og Omar Zecic ønsker at stille op og

motiver til posterne

- Der er stemmes tillid til Philip Stegenborg, Gustav Osnes Gottlieb, Jakob Poulsen og Omar

Zecic, som nu er menige medlemmer af bestyrelsen.
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Valg af kritiske revisorer

- Marie Elisabet Strøyberg (motiveret af Cecilie Pallisgaard Jensen), Niklas Fyrstenberg Antonisen og

Daniel Vitagliano ønsker at stille op og motiver til posterne

- Der er stemmes tillid til Marie Elisabet Strøyberg, Niklas Fyrstenberg Antonisen og Daniel

Vitagliano, som nu er valgt som Kritiske revisorer.

Eventuelt

- Et bredere udvalg af snacks er efterspurgt Laura Skyum

- Gustav ønsker at indstille til, at: “alle referater ifm. Covid-19 midler, som har været lukket punkter,

offentliggøres”

- Indstilling godkendt

Lukning af Generalforsamling

- Christoffer Holgaard takker for sin tid som Organisatorisk Formand, og overdrager ordet til den

tiltrædende Organisatoriske Forperson Nicoline Katherina Vinding Munk.

- Nicoline Katherina Vinding Munk takker folk for at komme og lukker generalforsamlingen.
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Bilag:

Lukkede punkter ifm. COVID-19 midler

Lukket punkt fra møde i Studentersamfundets Bestyrelse d. 30-09-2021
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Lukket punkt fra møde i Studentersamfundets Bestyrelse d. 14-10-2021
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