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Åbning & Konstituering 
 
Bestyrelsen indstiller 
 
Dirigent: Søren Skou Hansen 
Referent: Cecilie Pallisgaard Jensen 
 
Stemmetællere: Marie Strøyberg & Gustav Gottlieb  
 
Generalforsamlingens gyldighed: Godkendt 
Indkaldt rettidigt og ingen indvendinger til dagsordenen 

Dialog og beslutning angående bekymring om procedurefejl 
 
Simon Mæng præsenterer bekymringen angående procedurefejl ved sidste ekstraordinære 
generalforsamling (herefter: EGF) d. 20. august 2022.  

- Bekymring går på blanke stemmer, fordelingen af disse samt hvorledes de tæller i 
tillid/mistillid afstemning 

 
EGF bliver enige om afstemning af accept af valgresultatet fra EGF d. 20/08 
 
Valgresultatet fra EGF d. 20/08 accepteres  
 
Linea indvalgt som spidskandidat til Universitetsbestyrelsen for Studentersamfundet 

Orienting om aktiviteter af Bestyrelsen 
 
Signe Hammershøj Poulsen fremlægger og orienterer om aktiviteter foretaget i bestyrelsen 
siden afholdelse af EGF d. 20/08  
 
Signe orienterer om at Studentersamfundets varevogn bliver flittigt brugt til morgenmad på 
honnørkajen og til studiestartsfesten i Karolinelund  
 
Signe orienterer om 3 nye medlemmers indtræden i bestyrelsen  
 
EGF godkender orienteringen 

Orientering om aktiviteter angående Studenterpolitik  
 
Sebastian orienterer om processen vedrørende AAU valg, herunder valg af valgkoordinator 
og valgassistenter for Studentersamfundet til AAU valg 2022  
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Orientering om nationale udvalg, møder i Danske Studerendes Fællesråd (herefter DSF) 
samt nye medlemmer i disse 
 
Sebastian giver ordet til Marie Strøyberg der snakker om den forestående Politikkonference 
i DSF hvor boligpolitik og boligpapir er hovedemnet 
 
EGF godkender beretning 

Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation  
 
Mark fremlægger den økonomiske situation i Studentersamfundet 
 
Orienterer om at der er mange regninger i øjeblikket grundet studiestarten, specielt 
studiestartsfesten står for en økonomisk stor post  
 
Økonomien i foreningen er sund  
 
EGF godkender beretning 

Kritiske revisorers orientering  
 
Kritiske revisorer medtager intet nyt ift sidste EGF d. 20/08  
 
Kritiske revisorer garanterer en fyldig gennemgang efter lukning af næste kvartal på 
næstkommende EGF eller Ordinære generalforsamling til marts  

Indkomne forslag  
Vedtægtsændring §35 stk. 2 
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EGF fremsætter et ændringsforslag til fremsatte forslag 1  
 

”Tillid kræver absolut flertal, bettydende at mere end halvdelen af de afgivne stemmer er tillid til 
personen. Blanke stemmer, betydende alle stemmer uden påskriften “tillid” eller “mistillid” tæller med. 
Hvis antallet af blanke stemmer overskrider 50 % af de afgivne stemmer, skal debatten tages op igen, 

og valghandlingen gentages ved endt diskussion. I tilfælde af manglende tillid gentages 
valgprocessen fra start” 

EGF stemmer og vedtager ændringsforslaget til forslag 1  

EGF fremsætter ændring af 50% til 2/3  
EGF vedtager ændring 

Dirigent fremsætter ny §35 stk. 2. med ændringer godkendt af EGF  
EGF vedtager ny §35 stk. 2. 

 

Vedtægtsændring §35 stk. 6 
 

 
 
EGF vedtager ny §35 stk. 6 
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Valg til menige bestyrelsesmedlemmer 
 
Ingen opstillede til EGF  

Valg til Organisatorisk Forperson  
 
Kampvalg mellem Hamilton Delaney Miller (herefter HDM) & Christian William Hansen 
(herefter CWH) 
 
CWH vinder kampvalget  
 
EGF stemmer tillid til CWH 
 
CWH er ny Organisatorisk Forperson i Studentersamfundet pr. 01/10  
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