
Referat
1. Valg af dirigent.

a. NRO er valgt ved fredsvalg

2. Valg af referent.

a. EFLA er valgt ved fredsvalg

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden

a. Godkendt

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

a. Få nogle gode ideér og engagement til foredrag i efteråret

b. Opfordre til at spørge venner om de vil med til UNF, og lave ting der gør os synlige igen i

bylivet, f.eks. stå til ny studiedag.

c. Der er tale om at lave en sommercamp med AAU inden for energi.

d. Foredrag planlagt i foråret med super forskeren Mads Albertsen.

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

godkendelse.

a. Måske lave et punkt til boxit så det ikke bonger ud i uforudsete omkostninger

b. Budget er et arbejdsdokument og er ikke fast

c. Der er blevet snakket om at flere UNF lokalforeninger kan få rabat hos BOXIT ved at have

flere lagre rundt om i Danmark

d. Regnskabet er godkendt.

7. Fastsættelse af næste års kontingent.

a. Det her før været 50 kr.

b. Argument for at beholde det er at så skal Gymnasier og Universiteter skal så også

c. Det bliver vedtaget at vi beholder 50 kr.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a. NRO, KRIJ, LVA, og EFLA stiller op

b. Alle er for 4 i bestyrelsen så alle er i bestyrelsen

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

a. ARP stiller op og GF er okay med at MP er når vi får svar.

b. Der er flertal så de er valgt.

10. Valg af revisor.



a. LMH og DVD stiller op

b. Der er flertal så de er valgt.

11. Behandling af indkomne forslag.

a. Der var ingen forslag

12. Eventuelt.

Tilstedeværende: DVD, LMH, NRO, KRIJ, EFLA

Generalforsamlingen er hævet 14:22


