
UNF Aarhus Ordinær Generalforsamling 2022
Afholdt d. 29. Marts 2022, kl. 18:00.
Frivillige til stede: CN, ELB, FOE, GUN, JMA, LILL, MALY, NV, ULV, SSM, SIHA (fra punkt 3.).

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen har indstillet SSM, og han er valgt ved fredsvalg.

2. Valg af referent
Bestyrelsen har indstillet JMA, og han er valgt ved fredsvalg.

3. Valg af to stemmetællere
SIHA ankommer til generalforsamlingen.

GUN og MALY stiller op som stemmetællere, og er valgt ved fredsvalg.

4. Godkendelse af dagsordenen
SSM konkluderer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt: Generalforsamlingen blev indkaldt d. 16

februar med en mail til alle@aarhus.unf.dk mailinglisten.

Han pointerer at dagsordenen, som den blev indkaldt, inkluderer punkt 10 "Valg af 7

bestyrelsesmedlemmer", hvorimod at vedtægterne kræver at punkt 10 faktisk hedder "Valg af 5-7

bestyrelsesmedlemmer"; dette er et inkonsekvent problem, og der lades som om punktet blev indkaldt

korrekt.

5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende
år
Præsenteret af den afgående formand ELB:

Hun starter ud med at minde SB, og beder om et kort øjebliks stilhed.

Bestyrelsesperioden var markeret af COVID-19-epidimien, ligeledes den forrige bestyrelsesperiode, men

denne periode var specielt markeret af Danmarks genåbning, med afholdelse af fysiske foredrag og

sociale arrangementer i 2021/2022 sæsonen.



COVID-19 havde mærkbar effekt på de frivilliges engagement. For eksempel blev ELB fortalt af en

frivillige: "jeg havde helt glemt at UNF eksisterede."

Yderligere effekt fra genåbningen har været oprydning på lageret, som forkom i bestyrelsesperioden, da

denne har været utilgængelig givet Aarhus Universitets strenge nedlukningspolitik.

Hun håber at UNF Aarhus kan indstille en ny bestyrelse som kan lede foreningen gennem COVID-19s

vedvarende effekter på foreningen.

6. Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning
Præsenteret af den afgående kasserer NV:

Mangel på aktivitet i foreningen har medført få udgifter. Dertil har der dog været nogle mangler fra

tidligere regnskabsperioder, givet nedlukningen, som måtte afrettes i årets regnskab:

Bestyrelsesperiodens største udgift har været indkøb af streamingudstyr.

Yderligere er der blevet betalt for illustrationer i en børnebog. En idé som en frivillige kom med, og som

har skabt god PR.

Høj øvrig administration, givet at der er frivillige, der er gået bort, hvor der indkøbt blomstergaver.

Der har været et overskud på omkring 32 tusinde kroner.

Inddrivelse af medlemskontingent har været en rodet affære, og NV ser gerne at den fremtidige kasserer

udarbejder det med UNF Danmarks kasserer.

I løbet af sæsonen blev der videresolgt nogle kuglepenne.  SSM spørger om de kuglepenne faktisk

tilhørte UNF Aarhus, da UNF Danmark i længere tid har haft et lager af kuglepenne stående hos UNF

Aarhus.  ULV bekræfter at de tilhørte UNF Aarhus, men at nu er ligegyldigt, da UNF Danmark sidenhen

har overdraget sine lagre af kuglepenne til lokalforeningerne disse stod ved.

Der mangler et bilag for grillmad og at vedkommende der købte ind burde få den indsendt.

Afsluttende noterer NV at egenkapitalen stiger, på trods af at foreningens allerede høje egenkapital.  NV

opfordrer til at opstarte nogle projekter; penge er tydeligvis intet problem.



7. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet
SIHA og SSM har været hhv. revisor og revisorsuppleant. SIHA præsenterer:

Generelt god kvalitet af regnskab. Han vil blot pointere nogle ting der er blevet undret over:

Bilagene er fine; det største problem var et bilag der manglede at notere antallet af frivillige der blev købt

frokost til.

Angående bilrefusion, noterer SIHA at der skal noteres hvorfor det var nødvendigt at køre bil. Bil er

sjældent det billigste transportmiddel for enkeltpersoner eller små grupper. Det sagt, så findes der gode

årsager til at bruge bil, bl.a. varetransport, eller væsentlig tidsbesparelser.

Det originale regnskab manglede medlemskontingent, så det lignede at foreningen havde nul

medlemmer. Det blev rettet op da NV fandt en manglende kreditnota.

Som tidligere PR-ansvarlig ærgrer SIHA sig over manglen af fysisk trykmaterialer, og opfordrer den

kommende bestyrelse til at bruge penge på tryk.

Revisorerne kritiserer at regnskabet dækker transaktioner helt tilbage til 2019, når det blot burde dække

2021. Dertil opfordrer SIHA den kommende kasserer til at lukke regnskabsåret 2022 korrekt.

Yderligere opfordrer SIHA at indkræve kontingent fra de frivillige der har anmeldt om at betale

kontingent, da dette ikke er blevet gjort i en del bestyrelsesperioder.

SIHA og SSM indstiller regnskabet til godkendelse af generalforsamlingen.

8. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet er godkendt ved konsensus.

9. Fastsættelse af næste års kontingent
Sidste generalforsamling blev kontingentet fastsat til 50 kr.

ULV foreslår 75 kr, da han tror det er et krav for DUF driftstilskud. SSM kan informere at dette ikke er

tilfældet; UNF Danmark er ikke i den kategori der kræver 75 krs kontingent og har ingen planer om at

indtræde i den kategori; yderligere undersøger UNF Danmark andre indtægtskilder end DUF driftstilskud.

Dertil trækker ULV sit forslag.



FOE forslår 50 kr.

SIHA tror at lavt kontingent er at foretrække, i håb om at få flere deltagere og medlemmer.  FOE

kommenterer at nogle deltagere gerne ville være medlemmer, da de syntes det gik til et godt formål.

Forslaget for kontingent på 50 kr. er godkendt ved fredsvalg.

10. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsesmedlemmer: ELB, FOE, MALY, NV, ULV

De siger lidt om sig selv og deres mål i denne bestyrelsesperiode:

● ULV: Vil have købt flere kasser, og kræver kage til GF.

● MALY: Syntes den sidste bestyrelsesperiode var sjov; tror at kommende år stadig bliver hårdt,

trods det syntes hun det er nice, og gerne vil give videre til andre frivillige.

● NV: Har været her i nogle år og vil bare fortsætte arbejde. Han har styr på kasserertingene, og

håber på at kunne forbedre UNF til niveauet før COVID-19.

● FOE: Var slackermedlem sidste år, og det kommer hun nok også til at være i den kommende

bestyrelsesperiode.

● ELB: Har været i bestyrelsen i halvandet år. Hun syntes det er fedt at være i bestyrelsen, og vil

gerne engagere nogle flere frivillige.

SSM spørger om rollerne kan fordeles mellem de opstillede. ULV tror det eneste der mangler er

formandsposten.

De opstillede er stemt ind ved fredsvalg.

11. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
Der er ingen der stiller op til at starte med.

SSM foreslår en plan, hvis der ikke findes en bestyrelsessuppleant under generalforsamlingen:

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så hurtigt som muligt, for at vælge

bestyrelsessuppleanter.



Ifølge MALY har PAA tidligere udtalt sig om at han gerne ville være bestyrelsessuppleant hvis ingen

andre kan findes. MALY spørge PAA over telefon om han ønsker en bestyrelsessuppleant rolle, og PAA

nævner han gerne stille op hvis der ikke er andre kandidater.

Der er ingen andre kandidater, så PAA er automatisk opstillet.

PAA er stemt ind ved fredsvalg.

12. & 13. Valg af revisor og revisorsuppleant
SIHA foreslår at en ny person kan trænes op i revisorrollen. Han har selv haft rollen nogle gang, og vil

gerne optræne nogle nye. Rollen indebærer et stort ansvar, men en overkommelig mængde arbejde i

løbet af året.

Udover SSM, virker det ikke til at være nogen interesse i revisorrollen.

SIHA stiller op som revisor.

SSM stiller op som revisorsuppleant.

Begge er valgt ved fredsvalg.

14. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag, og punktet springes let og yndigt over.

15. Eventuelt
SIHA noterer at bestyrelsen skulle, per den ekstraordinære generalforsamlingen 2021, undersøge om

adgangsbilletten skulle reduceres i pris. Bestyrelsen noterer at dette er gjort, fra 40 kr. ned til 20 kr.

SIHA noterer at der mangler formalia på hjemmesiden. NV har indsamlet det manglede materiale, men

dette er ikke blevet uploadet til den relevante filserver. SIHA opfordrer bestyrelsen til at få uploadet

referater og dagsordener.

Der klappes af den afgående bestyrelse, den nye bestyrelse, dirigenten og referenten.

Generalforsamlingen er hævet kl. 18:56.


