
Referat for UNF Aalborgs 
generalforsamling d. 18/3 

1. Valg af dirigent 
a. Bestyrelsen indstiller RML, valgt ved fredsvalg 
b. Generalforsamlingen er indkaldt rettidig og vedtægtsændringer er udsendt og 

offentliggjort til tiden 
2. Valg af referent 

a. Bestyrelsen indstiller LMH, valgt ved fredsvalg 
3. Godkendelse af dagsorden 

a. Nedskrivning af tilstedeværende mangler, og er gjort under referatet 
b. Dagsordenen er godkendt 

4. Valg af 2 stemmetællere 
a. SLC og SSR stiller og er valgt ved fredsvalg 

5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende 
år 

a. Aktiviteter det forrige og kommende år 
i. 25 foredrag i 2016, hvilket er en stigning ift. 2015 
ii. 1119 deltagere i 2016, stigning ift 627 i 2015, vi når ud til flere folk 
iii. The brain foredraget var meget populært, kan det optimeres med 

indmelding af folk? Kan overvejes. 
iv. Overordnet er det gået rigtig godt 

b. Socialt 
i. Det sociale er gået rigtig godt, julefrokost i 2017 var godt modtaget og 

havde mange deltagere 
ii. Besøg af Minken fra KBH, har givet grundlag for flere sociale ting 

c. PR 
i. PR kører rigtig godt, hvilket bl.a. kan ses på antallet af deltagere til 

arrangementer 
ii. I det kommende budget er der foreslået op til en firedobling af penge 

på facebook 
iii. DSE god præsentation af foreningen, vi fremstår professionelle pga. 

roll ups, skjorter og merchandise 
iv. Interesserede på facebook er steget, så mange ser de arrangementer 

vi afholder 
d. Økonomi 

i. Underskud på ca. 35.000 kr i 2016, første gang i flere år at der er 
underskud, stadig 30.000 kr under det budgetteret, vi overestimere 
hvad vi vil bruge pengene på 

ii. Budgetteret i 2017 er 20.000 kr, nedskæringer er påbegyndt for at 
undgå for voldsomt et overskud, forhåbentlig et mere realistisk budget, 
uden for mange poster der er sat for højt 

e. Visioner 
i. Krævet af vedtægterne og relevant for foreningen 



ii. Der er altid plads til flere arrangører, da der konstant er folk der 
forlader foreningen 

iii. Vi skal være bedre til at fastholde nye arrangører, så de ikke 
forsvinder relativt hurtigt efter de er kommet ind 

iv. Niveauet af aktivitet fra 2016, skal gerne opretholdes, det er urealistisk 
med endnu en dobbelt op igen, det andet bedste år i UNF Aalborgs 
historie iflg. intranettet 

v. Bør opretholdes og forbedres 
vi. Uddannelse af arrangører, så de får noget ud af at arbejde med 

f. Grupper 
i. To grupper er lukket i det forgangne år 
ii. Reklame gruppen nedlagt og sammenlagt med PR, da det primært var 

enkelte personer i gruppen 
iii. Kontaktgruppen er nedlagt, og opgaverne er tilbage hos bestyrelsen, 

opgaverne kommer ikke ud til folk, medmindre de spørger efter dem. 
Man bør måske overveje at tage opgaverne op igen 

iv. MKJA vil gerne afhænde ansvaret som leder af arrangementsgruppen 
v. Socialgruppen stod for julefrokost succesen 
vi. Webgruppen, arbejdet har primært lagt i tekster til den nye 

hjemmeside, vil man gerne lave mere på hjemmesiden bør man 
måske melde sig ind i UNF dk web 

vii. Den nye bestyrelse bør måske overveje antallet af grupper 
g. Bestyrelsen, formand og overdragelse 

i. Formandsposten 
1. Mange opgaver, hvoraf nogen bliver lavet selv 
2. Koordinering af arbejdskraften 
3. Der skal skrives og sendes mange mails 
4. God ting at kunne lære fra andres erfaring, så brug 

samarbejdet i UNF både lokalt og nationalt 
5. Timelimits er guidelines, det er ikke altid muligt at nå alle 

deadlines, så prioritering er vigtigt! 
ii. Bestyrelsen 

1. Afholdt arbejdsweekend 
2. En kommende bestyrelse skal være klar til: 

a. At kunne ligge nogle timers arbejde pr. uge 
b. Overvej hvad kan jeg bidrage med? 
c. Klar til at tage 2 år, for at sikre kontinuitet? 
d. Bruge et par weekender inkl. den til DKs 

Generalforsamling og andre nationale aktiviteter med 
relevans for lokalforeningerne  

e. Tage sig tid til at læse referater fra tidligere møder 
f. Deltage i kurser, f.eks. inden for ledelse, evt. mere 

konkret end det den afgående bestyrelse har haft 
g. Kort præsentation og tak til bestyrelsesmedlemmerne 

fra den afgående bestyrelse 
3. Overdragelsen 



a. Kort møde med den afgående formand (SAHB) 
konstituering, hvor de forskellige poster fordeles. Det er 
et lukket møde for den nye bestyrelse 

b. Overdragelsesdokument, der indeholder mange 
praktiske informationer, sørge for at læse det igennem 

c. Første bestyrelsesmøde skal afholdes inden for 1 
måned, anbefaling at invitere den afgående bestyrelse, 
for at gøre overdragelsen mere glidende 

4. Spørgsmål til spørgeskemaer osv. efter lederkursus, hvad blev 
de brugt til? 

a. Pga. tid og praktiske årsager, så lykkedes det ikke 
arbejde videre med dette, men det bør overvejes. 
Skulle have været brugt i forbindelse med onboarding 

6. Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede 
regnskab til godkendelse 

a. Regnskab for 2016 
i. 2 nye institutionsmedlemskaber 
ii. Flere betalende medlemmer end forventet, hvilket har medført en 

stigning af aktivitetstilskud fra kommunen 
iii. Nogle budgetposter er oversteget ift budgetteret og andre under, 

f.eks. uddannelse, først plan om kursus fra et firma men endte med en 
erfaren UNF’er der kom og holdte det for kost og transport 
omkostningerne 

iv. Gaver er blevet ensrettet, så alle foredragsholdere får chokolade fra 
aalborg chokoladen og et krus 

v. Reklame har bl.a. været vores nye poloer  
vi. Administration er højere end forventet, fordi der kom et uventet gebyr 

på 800 kr fra spar nord vores gamle bank, for 25 kr om måneden, er 
alle gebyrer osv. inkl. kort til formanden blevet flyttet over til Danske 
Bank 

vii. Merchandise er steget bl.a. pga krus, udgifter til krus, kan flyttes til 
gaver til foredragsholder 

viii. Fællesbestyrelsesweekend er budgetteret ud fra DKs anvisninger, så 
vi kan ikke tage højde for at den er lavere end normalt 

b. Internrevision  
i. Sikre at pengene bruges hensigtsmæssigt og interne retningslinjer 

overholdes 
ii. 5 henstillinger i år 

1. Kvitteringer skal medfølge bilaget, så man kan se hvad det 
udlagte beløb er gået til. Er der ingen kvittering, så lav en tro 
og love, hvor tingene er delt op 

2. Kun et formål pr. bilag 
3. TBF’er eller navne skal påføres ved bilag, er der for mange til 

at skrive alle på, skal det præcise antal skrives på 
4. Ved kopiering af delvist udfyldte bilagsformular skal man tjekke 

at informationerne er korrekte 



5. Et budget godkendt af generalforsamlingen, kan ikke revideres 
i løbet af regnskabsåret, dette bør ændres i vedtægterne, så 
det fremlægges til orientering og ikke godkendelse 

a. Der findes ingen vedtægter omkring dette, så i 
fremtiden fremlægges budgettet til orientering 

6. Underskud på 45.000 kr nået, hvilket er positivt 
a. Fejl sket under intern revision, beløbet er på 35.000 
b. Ikke alle medlemsinstitutioners betaling var taget med i 

summen, intern revisor kan godt godkende rettelsen 
7. Er det ting indkøbt til foredrag, der ikke kan genbruges skal det 

specifikke antal deltagere til et foredrag angives 
iii. Godkendelse af regnskab for 2016 
iv. Der er 18 stemmeberettigede til stede 

1. 17 for og en blank 
2. Regnskabet er godkendt 

v. Fremlæggelse af budget til orientering 
1. Kurser til frivillige sænket til 5000 kr 
2. Administration, ekstra udgift til mobil pay og brugen af 

E-conomic er opstartet, dette giver en øget udgift på posten 
3. Stigning i indtægt på ca. 10.000 kr, pga. medlemsinstitutioner, 

aktivitetstilskud 
4. Spørgsmål til hvor meget de forskellige poster er sænket 

a. Forplejning nedsat med 1000 kr 
b. Mindre nyanskaffelser f.eks. telefon til mobil pay 
c. Der skal forhandles ny aftale med E-conomics i det nye 

år 
d. 12 bestyrelsesmøder og hytteture, den er sat op ift. 

sidste år 
e. Aftale med Nadias 10 % rabat også på menuer og så 

sendes der en faktura til kasseren i stedet for at folk 
skal lægge penge ud 

f. Transport og logi af foredragsholder er steget 
i. Foredragsholdere fra de forskellige steder, bør 

tilbydes overnatning, uanset hvor de er fra med 
undtagelse af f.eks. Aalborg 

g. Gaver 
i. Krus og Chokolade er puttet under denne post 

for 2017 
h. Transport under arrangementer 

i.  Der er ikke afsat penge til, da den ikke er brugt 
i flere år og de 5000 kr ikke rækker nogen 
steder, i stedet bør bestyrelsen tage stilling til 
dette fra gang til gang 

i. PR og reklame 



i. Samarbejde med studentersamfundet 
genoptaget i en periode, for at se om det har en 
effekt 

j. Tryk og merchandise 
i. Er sat lavere fordi det forventes, der ikke er 

behov for nye trøjer og sæson programmet er 
lavet til en folder der koster omkring ⅓ af de 
gamle programmer 

k. Licenser 
i. Sikre at vores frivillige ikke arbejder med 

ulovlige programmer 
ii. Der er pt. ikke behov for dem, da dem der 

arbejder med det allerede har gennem studiet 
iii. Kan gives til folk, der vil ligge et stykke arbejde i 

foreningen med det f.eks. til tryk og facebook 
l. Tøj til frivillige  

i. F.eks. skjorter til DSE og UniRun 
m. I budgettet regnes der med underskud på 20.000 kr 

5. Generalforsamlingen godkender, at bilaget fremlægges til 
orientering og ikke godkendelse 

7. Fastsættelse af næste års kontingent 
a. Bestyrelsen vil gerne fastholde individuelle medlemskaber på 75 kr 
b. 1000 kr for institutioner 
c. 5000 kr for større medlemsinstitutioner 
d. 18 for at bibeholde det som, det er nu 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. RCP, APV og MS genopstiller fra den afgående bestyrelse 
b. AKH, NBR og CMC stiller op 

i. MS: Stiller op til formandsposten, afhængigt af hvem der ellers er 
interesseret. Fokus på onboarding af nye frivillige, og give mere 
arbejde til gruppelederne, samt have mere kontakt med dem for at 
engagere dem 

ii. RCP: Læser til lære. Stiller op til posten som næstformand, vedholde 
de nuværende medlemmer og få flere. Tage sig af praktiske ting, som 
kan gøre det sjovere for arrangørerne at være med  

iii. NBR: Almen bestyrelsesmedlem. Vigtigt at sørge for at holde folk fast 
som frivillige. 

iv. AKH: Vil gerne være med til at sikre en bestyrelse med flere folk. 
Koordinator på gdc i 3 år, vil gerne prøve noget nyt. interesseret i at 
formidle naturvidenskab 

v. CMC: Almen bestyrelsesmedlem, er blevet stillet af forsamlingen. 
Påtage sig de forskellige mindre opgaver der. 

vi. APV: tidligere kasser, vil gerne færdiggøre at indkøre E-conomics, vil 
gerne påbegynde oplæring af en evt. ny kasser, til bestyrelsen 2018 

c. Antal af medlemmer 
i. 5 



1. 0 for  
ii. 6 

1. 18 for altså enstemmigt vedtaget, alle stillere er valgt ind ved 
fredsvalg 

iii. 7 
1. 0 for 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 
a. SAHB, NS og TAA 
b. SAHB: Vil gerne følge med i processen omkring UNF Aalborg  
c. TAA: Planlægger at tage et år i udlandet til sommer, så vil være aktiv i den tid 

han er i landet 
d. NS: Kan ikke lægge et par timer om ugen, men vil gerne hjælpe når der er tid 

til det 
e. Man skal have tid til at deltage og træde til når der er behov for det 
f. SAHB sidder i DK, dette kan være en udfordring, men DK og Aalborg, har 

ingen vedtægter imod dette, der er dog en opfordring til at man ikke gør det 
g. Antal af suppleanter: 

i. 1 
1. 0 For 

ii. 2 
1. 0 For 

iii. 3 
1. 18 For  

10. Valg af revisor 
a. LMH og COE stiller 
b. Antal 

i. 1 
1. 0 for 

ii. 2 
1. 18 for 

11. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslagene sendes ud sammen med referatet, kun diskussion og stemmer 

noteres i referatet 
b. Forslag 1: 

i. Banken vil gerne have ændringen igennem, ved den førstkommende 
generalforsamling. Overførsel kan kun foretages af kasserer eller 
formand, hvilket sikre at overførslen er godkendt af et 
bestyrelsemedlem 

ii. Den kommende bestyrelse opfordres til at indfører en ændring i 
forretningsorden så den passer til den tidligere stk 2 ift. hvis 
ændringen vedtages 

iii. 17 For, 1 imod, 0 blanke, dvs. der er mere ⅔ der stemmer for, 
forslaget er vedtaget 

c. Forslag 2: 



i. Pt er forretningsorden ikke nævnt i vedtægterne, ved at vedtage dette, 
vedtager vi at vi ikke kan pålægge bestyrelsen at indskrive specifikke 
ting ind i forretningsorden 

ii. Det er normalt at forretningsorden er nævnt i vedtægterne 
iii. I dag fastsætter bestyrelsen selv deres vedtægter, fastlægger at der 

skal være en forretningsorden, giver bedre mulighed for at 
genoverveje mulighederne. Bestyrelsen er ikke bundet til 
forretningsorden uanset hvad, forslaget sikre blot at den er der. 

iv. At forretningsorden er nævnt, gør det nemmere at henstille til at ting 
indføres, for generalforsamlingen 

v. 18 for, 0 imod og 0 blanke 
d. Forslag 3: 

i. Den interne kritiske revisor får samme funktion, for UNF Aalborg som 
de interne kritiske revisorer i DK 

ii. 18 for, 0 imod og 0 blanke 
e. Forslag 4: 

i. Hvad er argumentet for at man melder sig ind som betalende 
individuelt medlem? Både DK og UNF Aalborg, modtager penge for 
antallet af medlemmer. 

ii. Alle der laver frivilligt arbejde i foreningen, er medlemmer af 
foreningen 

iii. 18 for, 0 imod og 0 blanke 
f. Forslag 5: 

i. På baggrund af vedtagelsen af forslag 2 er der nu et stk. 4 med i 
denne 

ii. 17 for, 0 imod og 1 blank, forslaget er vedtaget 
g. Forslag 6: 

i. Hele bestyrelsen stiller ikke forslaget samlet, da der ikke er enighed 
om hvorvidt det letter læseligheden 

ii. SAHB foreslår at stk 1 bliver til: “På bestyrelsesmøder føres referat. 
Heri indføres. alle foretagne afstemninger”, således at stk 1 og 2 slåes 
sammen, så de efterfølgende stykker bliver hævet tidligere 

iii. Den nye bestyrelse opfordres til at sørge for at alle referater bliver 
gjort tilgængelig for alle 

iv. 14 for, 2 imod, 2 blanke, forslaget er vedtaget 
h. Forslag 7: 

i. Foreningen kan ikke tage et stort lån, som resten af foreningen hæfter 
for med denne ændring. 

ii. Der er stadig ledelsesansvar for bestyrelsen, beskytter både frivillige 
og medlemmer uden ledelsesansvar 

iii. Det er kun indførsel af stk 4 der stemmes om, ændringen i stk 2 
tidligere påvirker ikke dette forslag 

iv. Ved fremtidige vedtægt ændringsforslag er det en god idé, at have 
flere versioner, der for så vidt muligt tager højde for, andre ændringer 
der vedtages under generalforsamlingen 

v. 18 for, 0 imod, og 0 blanke 



i. Forslag 8: 
i. Virker overflødigt, såfremt at der optages et lån vil det være noget 

formanden diskutere med bestyrelsen. Forslaget beskytter os, mod at 
formanden optager lån og smutter, så foreningen hæfter for det. 

ii. Forslag til at forslaget udvides til at også omfatte ved køb, hvilket den 
stillende bestyrelse godtages så forslaget lyder: “Foreningen tegnes af 
formanden. Ved optagelse af lån og ved Køb/salg/pantsætning af fast 
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.” 

iii. Foreningen tegnet af formanden, betyder at formanden har råderet og 
alle aftaler skal underskrives af formanden 

iv. 16 for, 0 imod og 2 blanke, forslaget er vedtaget 
j. Forslag 9: 

i. Næstformand og kasserer kan godt være samme person, i så fald vil 
der skulle bruges to underskrifter fra personen.  

ii. 17 for, 0 imod og 1 blank, det er er vedtaget 
12. Eventuelt. 

a. Holdnings tilkendegivelse på hvorvidt Looping Louie skal købes 
i. 10 for 
ii. Overvej vigtigheden af tage visse ting op på generalforsamlingen 

Mødet er hævet klokken 15.50 
 
Tilstedeværende: SAHB, APV, RML, LMH, COE, SSR, SDE, AKH, RCP, SLC, NBR,  (KFR), 
TAA,  MS, JAC, MKJA, NEBE, CMC, NS 


