
Referat for UNF Aalborgs generalforsamling d.10/3/2018 
1. Valg af dirigent. 

a. Bestyrelsen indstiller SAHB, valgt ved fredsvalg 
b. Generalforsamlingen er indkaldt rettidig og vedtætsændringer er udsendt og 

offentliggjort til tiden 
2. Valg af referent. 

a. Bestyrelsen indstiller NBR, valgt ved fredsvalg 
3. Valg af 2 stemmetællere 

a. SSR, AKH, valgt ved fredsvalg 
4. Godkendelse af dagsorden 

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

år. 
a. Arrangementer 

i. Vi havde et lidt sløvt efterår med 8 foredrag og 7 blev afholdt. Foråret 
var bedre med 13 foredrag og 1 aflysning indtil videre 

ii. Vi fandt ud af at det var vigtigt at at bestyrelsen og arrangement 
gruppen holdt sig aktive og fulgte op på opgaver. 

b. Socialt 
i. EFLA er ny leder efter NS stoppede som leder af gruppen. 
ii. Der er afholdt julefrokost og sommerfest med stor succes. 
iii. Der bliver arrangeret ture til Gigantiums svømmehal med jævne 

mellemrum. Det er også en succes. 
c. PR 

i. Det går godt. NEBE gør det godt. Der er meget aktivitet med facebook 
reklamer. 

ii. Det skal findes ud af hvor mange foldere der skal bruges. 
iii. Derudover sendes der plakater til studentersamfundet. Det bør 

undersøges hvor stor effekt de har. 
d. Økonomi 

i. Styres af kasseren 
e. Vision 

i. Onboarding har kørt løbende blandt andet fra SAHB. Gerne mere 
fokus på det i fremtiden. 

ii. Flere UNF aftener for de frivillige til socialt og arbejde. 
iii. Vi vil gerne have endnu flere foredrag. 

f. At være formand. 
i. Fedt når man arbejder sammen med de andre frivillige- 
ii. Mange opgaver og man skal have meget overblik. 
iii. Man skal svare på et par mails hver uge. 
iv. Man skal bruge al den information der er til rådighed. Der er mange 

resurser fra tidligere formænd. 
v. Manhar meget magt. Det betyder meget ansvar men også stor 

handlekraft. Man kan få meget igennem. 
g. Fremtidens bestyrelse 



i. Vær klar på at man ikke kan vide præcist hvor lang tid det tager. 
ii. Man skal overveje hvor man vil lægge sit fokus som 

bestyrelsesmedlem. 
iii. Der bruges også en del weekender, arbejdsweekender, dk-weekender 

osv. 
h. Overdragelse 

i. Der er et møde formanden efter konstitueringsmødet. 
ii. Der er et overdragelsesdokument som beskriver mange af de opgaver 

man skal løse i løbet af året, og giver overblik over de små opgaver 
man skal igennem i starten. 

iii. Den gamle bestyrelse er som regel med til første bestyrelsesmøde og 
overdrager erfaringer. 

iv. Opfordring til at søge mindre penge fra DK for at bringe vores 
overskud ned. 

i. Spørgsmål 
i. Hvor bruges onboarding? 

1. Det bruges til nye frivillige, eksempelvis fra camps. 
6. Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab 

til godkendelse. 
a. Vi er begyndt at bruge E-conomic hvilket også bruges mange andre steder i 

UNF, så det er mere ensrettet og der er mange steder at få hjælp til det. 
SAHB har været til stor hjælp i opstartsfasen. 

b. Rettelse til regnskabet der manglede postering om pengekassen. Den er ikke 
i minus.  

i. Den var i minus fordi der var blevet lånt penge til pizza fra kassen som 
var sendt tilbage til foreningen, men ikke kontant så de kom ikke i 
pengekassen igen. 

ii. Det foreslås at der holdes bedre styr på hvad der er i pengekassen, 
eksempelvis ved at sende en mail til kasseren efter hvert foredrag. 

c. Der var indkøb af trøjer der var under reklame i stedet for tøj. 
d. Vi har overskud igen i år. 
e. Gennemgang af regnskab 

i. Der er flere penge fra DK kun i år grundet ny udbetalingsmodel. Der er 
udbetalt to gange. 

ii. Aktivitetstilskud forventes at ændre sig næste år. 
iii. Grundet ny model fra DK skal pengene række til sommer, i stedet for 

kun til nytår. Der forventes stadig et overskud på omkring 9.000 kr 
iv. Social har brugt deres budget i år. 
v. Administrationsudgift er gået op fordi vi er begyndt at bruge 

E-conomics. Stigning fra ca 1.500 kr til ca 4.100 kr. 
vi. Der er brugt 0 kr på arbejdsweekender da der ikke har været afholdt 

nogen. 
vii. Der er brugt 0 kr på fællesbestyrelsesweekend da DK ikke har haft 

lige så stor brug for at sende regninger til lokalforeninger for 
fællesarrangementer. 



viii. Transport og logi af foredragsholder er gået lidt op fordi flere 
foredragsholdere kom fra København. 

ix. Diverse er en stor negativ post fra sidste år. Det er en 
regnskabsteknisk ting for at få beholdningen vi have i banken fra 
sidste år ind i regnskabet da det er første år vi bruger E-conomics. 

x. Licenser er ny. Det går til licenser til Adobe. 
f. Revision 

i. Det hele har været ret rodet, grundet overgang til E-conomics. 
ii. Der er mange små gebyrer som er rodede. 
iii. Private og UNF indkøb bør opdeles. 
iv. Storebox eller scannede kvitteringer er bedre end billeder fra mobil. 
v. Prøv at handle mere samlet, så man ikke har flere bilag fra samme 

butik samme dag. 
vi. Overvej kørselsruter så det ikke er flere gange frem og tilbage. 
vii. Indkøb i Tyskland skal overvejes. Vi får penge fra danske sponsorer 

så de bør måske bruges i Danmark. 
viii. Husk at skrive TBF på frivillige eller antal hvis der er over 10 personer. 
ix. Overvej om sociale arrangementer skal afholdes hvis der kun kommer 

2-3 personer. 
x. Tjek datoer på indmeldelsesblanketter. Der har været forkerte datoer. 
xi. Overvej hvor meget af et arrangements budget der bruges inden 

arrangementet. Der er blevet brugt mange flere penge end vi plejer 
inden arrangementer, i forbindelses med indkøb osv. 

xii. Stort overskud hovedsageligt grundet ekstra penge fra DK. Brug flere 
penge på vores kerneværdier. 

g. Godkendelse af regnskabet 
i. 19 for, 0 imod og 1 blank 

h. Budget 
i. Indtægter fra medlemsinstitutioner forventes uændrede. 
ii. Der er budgetteret med mindre nye medlemmer. 

1. Den forventes at falde til ca 15.000 kr, så den bør revideres. Vi 
ved det først efter medlems optælling. 

iii. Sponsormidler fra DK er ikke sænket i forbindelse med forslag om at 
tage imod mindre. Der kan stadig godt tages imod mindre stadig for at 
sænke egenkapitalen mere, da vi ligger højt i forhold til maks på 2 års 
drift af foreningen. 

iv. Der er afsat mindre penge til foredrag grundet at der er brugt mindre i 
år. Bør revideres hvis der forventes flere foredrag 

i. Budgettet indstilles til orientering. 
7. Fastsættelse af næste års kontingent. 

a. Forslag om 75 kr for individuellet, 1.000 kr for mindre organisationer og 5.000 
kr for større organisationer. 

i. Valgt da det er det eneste forslag. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

a. Den afgående bestyrelse præsenterer deres poster og hvad der er sket i året. 
b. Opstillede til bestyrelsen 



i. CMC, EFLA, KFR, TGR, DHJ, DVD, LVA 
ii. Det er valgt at der skal være 7 bestyrelsesmedlemmer med 19 for, 0 

imod og 0 blanke 
iii. De 7 opstillede er valgt ved fredsvalg 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 
a. NBR, NS og MOEN  stiller som suppleant 
b. Det er valgt at der skal være 3 suppleanter med 19 for, 0 imod og 0 blanke 
c. De 3 opstillede er valg ved fredsvalg 

10. Valg af revisor. 
a. APV, COE og LMH opstiller 
b. SAHB opstiller som suppleant 
c. Det er valgt at der skal være 3 revisorer og 1 suppleant med 19 for, 0 imod og 

0 blanke 
d. De opstillede er valgt ved fredsvalg. 

11. Behandling af indkomne forslag. 
a. Foreslag 1 og 2: Ændring af medlemsdefinition og struktur 

i. Diskussion: Et lignende forslag har været stillet. Det er stemt ned af 
økonomiske grunde, det forventes at vi effektivt får 20.000 kr mindre. 
Det stilles nu fordi det fører til mindre administrativt arbejde. Det 
ensretter også i strukturen i forhold til andre UNF foreninger. 

ii. Vedtaget med 18 for 0 imod og 1 blank. 
b. Forslag 3: Definition af medlemsår 

i. Diskussion: De foreslåede halvår er lagt i forhold til foreningsåret. Det 
pointeres at foreningsåret løber fra 1. august. Forslaget ændres til 
første halvsæson er 1/8 til 31/12 og anden halvsæson er 1/1 til 31/7. 
Det vurderes inden for motivationen. Dette giver en uheldig situation 
hvor nogle campdeltagere kun får et halvt års medlemsskab i 
virkeligheden. Det foreslås at ændre det næste år. 

ii. Vedtaget med 18 for, 0 imod og 1 blank. 
12. Eventuelt. 

a. Holdningstilkendegivelse om individuel stemmeret i UNF DK 
i. 6 for, 5 imod, 8 blanke 

b. Forslag om at oprette en pulje der kan søges til at lave arrangementer enten i 
Aalborg eller landsdækkende arrangementer. Det kan bringe egenkapitalen 
ned. Derudover foreslås det at tage imod hele støtten fra UNF DK, så kan 
pengene gå til puljen. Man kan eventuelt stille krav om at arrangementerne 
skal være åbne for UNF DK’s medlemmer, men afholdes i Nordjylland. 

c. I forbindelse med at UNF Esbjerg er ved at blive oprettet er en frivillig blevet 
oprettet under UNF Aalborg, for at de får adgang til UNF’s systemer. Der 
spørges ind til bestyrelsens mening om at melde frivillige fra Esbjerg ind. Det 
har bestyrelsen ikke noget imod. Vi vil gerne hjælpe og AAU har også bedt 
om at starte noget i Esbjerg. 

d. Der spørges ind til den afgående bestyrelses mening om at bruge penge på 
transport og overnatning til foredragholdere. Der er enighed (både i den 
gamle og nye bestyrelse) om at det er helt ok. Det er vores kerneværdier, så 



det er et godt sted at bruge penge. 
 

Mødet er hævet klokken 16.05 
Tilstedeværende: RCP, APV, TLU, LVA, ARY, EFLA, MS, NS, DHJ, LMH, CMC, 
AKH, SSR, SAHB, NBR, MOEN, JAC,  


