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Referat af UNF Aarhus Generalforsamling
Aarhus, tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18.00

Medlemmer til stede: AMJ, AKM, BEN, FOE, GUN, JET, JMA, JOL, LIKO, LILL, MI-
CK, NBN, NV, RAD, RBE, SIHA, SSM, TS. DTP (smuttede efter punkt “Forslag 8:
Ændring af referering til punkt i dagsordenen”), HH (Gik midt i punkt “Eventuelt”),
SARM (fra pausen til punktet “valg af referent”)

Valg af dirigent

Den afgående bestyrelse indstiller NBA. Der er ingen indvendinger, så NBA er valgt
som dirigent.

Valg af referent

Den afgående bestyrelse indstiller JMA. Der er ingen indvendinger, så JMA er valgt
som referent.

Valg af to stemmetællere

RAD og AKM stiller op. Der er ingen indvendinger, så RAD og AKM er valgt som
stemmetællere.

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev retmæssigt udsendt d. 13 marts 2018. Der er ingen indvendin-
ger til dagsordenen, hvorefter den er godkendt.

Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt vi-
sioner for det kommende år

Formanden, SSM, aflægger beretning for det forgangne år:

UNF Aarhus arrangerede 39 arrangementer i 2017, hvoraf 7 blev aflyst pga. få
tilmeldte. I alt var der 2300 deltagere i 2017, sammenlignet med 2600 deltagere
i 2016, hvor der kun var 25 afholdte arrangementer. Foredragene med flest del-
tagere, er dem som gymnasielærere hiver deres klasser med til, men det betyder
ikke at de andre arrangementer ikke er spændende.

Studieture og workshops udgjorde størstedelen af aflyste arrangementer, hvilket
har medført at bestyrelsen nu tillader gymnasiemedlemmer at deltage, i håbet om
flere deltagere.

Pga. det faldende deltagerantal til foredrag, har bestyrelsen overvejet alternative
formidlingsmetoder. I 18/19 sæsonen vil foreningen afholde undervisningsforløb,
kurser med samme faglige sværhedsgrad som camps, blot spredt ud over flere
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uger. Det først forløb er udarbejdet sammen med Institut for Datalogi, og omhand-
ler robotprogrammering.

Engagerede frivillige er der nok af i foreningen, hvilket bevidner om at UNF Aarhus
er et sted med søde mennesker og spændende arbejdsopgaver. Til 2017s Ny-
Frivillig dag var der hele 25 deltagere, i forhold til 2016s 3 deltagere.

SSM har modtaget meget ros udefra, pga. alt det arbejde UNF Aarhus gør, og
videregiver den ros til alle de frivillige.

Foreningens deltagelse til Forskningens Døgn i 2017, var tiltænkt som PR, men
folk blev så interesseret i naturvidenskaben bag eksperimenterne, at fokus skifte-
de til formidling. En vellykkede dag, i forhold til formålet. Dertil opfordrer SSM at
den nye bestyrelse opdaterer forsøgskassen.

UNF Aarhus har mange venner og stor opbakning, specielt fra Aarhus Universitet.
Bl.a. låner de foreningen kontorfaciliteter i vandrehallen, en fantastisk beliggenhed.
Nyligt har Institut for Datalogi været behjælpelige ved at finde lokaler til årsmødet,
og hjælpe i arrangering af undervisningsforløb.

I december 2017 havde en foredragsholder meldt afbud dagen inden et populært
arrangement. Der blev hurtigt fundet en backup, og med få timers varsel dukkede
foreningens ven, Peter Hald, op i sikkerhedssandaler, med sømpistol i hånden, for
at give sit gennemprøvet foredrag om sprængstoffer.

SSM håber at den gode kontakt til universitetet fortsætter.

Bestyrelsesåret startede med to omkonstitueringer, men derefter var bestyrelsen
klar til arbejde.

SSMs mål for 17/18 var at skabe mere struktur i møderne, bl.a. ved at gøre
dagsordnerne mere gennemskuelige, og stramme op i dirigentrollen, for at undgå
tangenter. Det har ikke nødvendigvis reduceret længden af møderne, men det
virker til at møderne har været mere fokuseret og mindre udmattende.

Arrangeringen af sæsonen 17/18 gik upåklageligt, og tryk blev sendt ud i god tid.
SSM håber at den samme god stil fortsætter i de kommende år.

Drejebogen, en slags guide til at køre foreningen, udarbejdet igennem de seneste
bestyrelsesperioder, har været i speciel fokus, så arbejdsgange skrives ned, og
kan slås op.

SSM håber på en god overdragelse, hvor nye frivillige ikke kun bliver oplært i
hvordan foreningen gør ting, men også hvorfor foreningen gør ting på den måde.
Det er vigtigt at være bevidst om hvorfor man gør det man gør, og ikke bare følge
en manual.

SSM takker den afgående bestyrelse for arbejdet lagt i foreningen. Han genopstil-
ler ikke til bestyrelsen, men er tryg i at foreningen kan klare sig uden ham.
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Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk
statusberetning

Regnskabet kan læses i bilag, “UNF Aarhus Regnskab 2017“.

Regnskabet for en forening, af størrelse med UNF Aarhus, skal indeholde en an-
vendt regnskabspraksis, balanceopgørelse og en resultatopgørelse. JET har også
inkluderet en ledelsesberetning.

Kontoplanen har ændret sig siden 2017, hvilket betyder at regnskabet for 2017
og 2018 ikke er sammenlignelige.

I denne bestyrelsesperiode blev der købt chokoladeæsker, som gave til fored-
ragsholdere, i stedet for vin. I den sammenhæng blev det besluttet, at chokola-
deæskerne burde bogføres som inventar, for at give et mere præcist billede af
forbruget.

Tidligere år er sponsor midlerne fra UNF Danmark uddelt sent på året, men UNF
Danmark har skiftet til at uddele tidligere på året. Dette gør at regnskabet indklu-
derer midlerne for 2018, bogført som en forpligtelse til foreningen selv.

Desuden havde UNF Danmark lavet en regnefejl nogle år tilbage, hvorefter at UNF
Aarhus blev tildelt 1000 kr mindre end berettiget til. Dette blev fikset i år, men
bestyrelsen havde ikke budgetteret med den ekstra mængde penge.

Nogle medlemsgymnasier har sagt fra, og derfor er indtægterne fra individuelle
medlemskaber faldet en smule.

Alt i alt ramte indtægterne godt indenfor det forventede.

Mængden af udgifter er omkring 23 tusinde under hvad der blev budgetteret. Der
er mange forskellige årsager dertil.

Den største er at der ikke blev brugt nok penge på arrangementer. Mange studie-
ture og workshops blev aflyst, og julebingo, det eneste eksterne sociale arrange-
ment, havde få tilmeldinger, muligvis pga. manglede PR.

Mange udgifter virker også til at være overbudgetteret. I 2018 burde der gøres
en indsats, for at matche budgettet.

Interne arrangementer var også under budgettet, da sommerhusturen blev afholdt
i et billigt sommerhus, og der var budgetteret til en UNF Danmark fællesbestyrel-
sesweekend, men UNF Danmark søgte ikke om støtte dertil

Under marketing, blev der brugt få penge på at producere trykmaterialet, men
udsendelsen gik over budgettet, da udsendelse blev gjort af trykfirmaet Lasertryk,
da der ikke var tid til en arbejdsdag, som normalt. Desuden er foreningen blevet
bedre til at regulere mængden af tryk.

Reklame over Facebook gik godt i starten af året, men så blev det glemt, og nogle
arrangementer på Facebook udkom for sent. Den næste bestyrelse burde kigge
mere på reklame over Facebook.
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Der blev brugt få penge på repræsentation. Dette er hvor frivillige repræsenterer
foreningen f.eks. ved Forskningens Døgn, eller andre arrangementer. Budgettet til
repræsentation var tiltænkt at der skulle besøges flere gymnasier, men arrange-
menterne havde været i nærheden af Aarhus, hvilket ikke kræver meget transport.

JET mener der burde have været budgetteret anderledes, og at et overskud ik-
ke er hensigtsmæssigt, i forhold til mængden af likvide beholdninger. Foreningen
har egenkapital til 2-2.5 års drift, uden indtægter. Derfor anbefaler den afgående
bestyrelse at reducerer egenkapital, hen over den kommende bestyrelsesperiode.

Lokalforeninger kan gennem den nylig godkendte sponsorfordelingsnøgle, vælge
at afvise sponsor midler, hvilket ville være en god måde at reducere egenkapital.
Hvis foreningen afviser midler, kan effekten af dette først observeres året efter,
da midlerne for et år bliver givet året inden.

Noter til resultatopgørelsen:

Punktet “retur af flaskepant” blev tilføjet siden 2016, efter diskussion i bestyrelsen,
men blev voldsomt overbudgetteret.

Foreningen har købt tøj med UNF logo, og solgt det videre til frivillige med en
discount, hvilket dækkes af punktet “internt videresalg af tøj med logo”.

Der var en kassedifference som passede til et medlemskab, så der er nok en
ansvarlig der har glemt at notere købet af et medlemskab til et foredrag.

Punktet “refusion af tidligere køb” dækker i år over refusion af bus klippekort, da
MidtTrafik stoppede brugen af fysiske klippekort.

Punktet “gaver til foredragsholdere” var lav, pga. den førnævnte skift væk fra
vingaver, til gaveæskerne.

Den afgående bestyrelse opfordrer den nye bestyrelse til at forhøje udgifter eller
reducere indtægter. Underskud kræver formentligt over 100 tusinde i udgifter. Den
nye bestyrelse burde anvende penge på nye initiativer, og være mindre strikse om
forbrug.

Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet

Revisorkommentarene kan læses i bilag, “UNF Aarhus 2017 Revisor beretning”.

Generelt er revisorerne enige i den afgående bestyrelses vurdering; budgettet er
næsten for solidt, og der er rigelig af økonomisk kraft til at sætte vanvittige ting i
søen.

Der var ingen problemer der stak ud, og regnskabet var generelt flot.

I 2017 blev der foreslået, at refusioner indsendt af kassereren, burde godkendes
af et andet medlem af bestyrelsen. Dette var ikke et problem i år, da kassereren
ikke indsendt nogle bilag til refusion. Revisorerne fastholder den anbefaling, så
faldt det skulle blive relevant at overføre privat til kasseren.
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I 2017 klagede revisorerne, over manglen af bilag, i sammenhæng med forbrug
på foreningens dankort. Dette blev taget i mente, og i denne bestyrelsesperiode
var der bilag over anvendelsen af dankortet. Revisorerne anbefaler at det vil blive
praksis fremover.

Når der er blevet betalt for reklame på Facebook, er det blevet betalt på ikke-dansk
valuta, hvilket er uheldigt. Ifølge JET burde man kunne vedlægge et screenshot fra
netbank, hvor både samlet pris og valutakurs er anført.

Desuden havde revisorerne nogle mindre kommentarer: Alle transportbilag for
foredragsholdere, burde notere at det netop drejer sig om foredragsholdere, da
det ellers er svært at se forskel. Desuden skal transport i egen bil inkludere et kort
og takst, ikke blot antallet af kilometer kørt. Bilag burde inkludere beregningerne
der er gjort, for at gøre revisorernes job nemmere.

I år var posteringerne og bilagsoversigten sorterert på to forskellige måder, hvilket
gjorde det svært at referere frem og tilbage.

Revisorerne indstiller regnskabet til godkendelse.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet er enstemmigt godkendt med 21 stemmer for.

Fastsættelse af næste års kontingent

SIHA foreslår en kontingent på 75 kr.

Der er ingen indvendinger.

Næste års kontingent er enstemmigt vedtaget til 75 kr. med 21 stemmer for.

Pause til spisning afholdt kl. 19:21 til 20:13.

Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer

SSM er referent under punktet, da JMA stiller op.

JET, LILL, JMA, SIHA, FOE, NV og NBN stiller op til bestyrelsen. De er hver især
spurgt ind til deres erfaring i UNF og hvad de normalt går og laver.

JET stiller op for anden gang. Var kasserer i 2017. Kan godt lide at være i besty-
relsen, og vil gerne hjælpe til. Har siddet i UNF Danmark i 2016 som sekretær, og
tidligere i UNF Aalborgs bestyrelse. Har også været frivillig på Fysik Camp. Læser
fysik.
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LILL stiller op til sin anden bestyrelses period. Hun var suppleant i 2017, men kom
i bestyrelsen i juni. Har været faglig på Chemistry Camp. Læser til laborant.

JMA stiller op for tredje gang. Har været i bestyrelsen i 2 år, synes det er fedt,
og vil gerne fortsætte. Været faglig på Matematik Camp og teknisk ansvarlig på
SDC. Studerer datalogi.

SIHA stiller op for tredje gang. Var næstformand i 2017, og stiller op til tredje
år. Tovholder for PR-gruppen og co-koordinator på Fysik Camp. Har været mange
stedet i foreningen, og vil gerne blive ved. Fokus vil være at få ført nye initiativer
videre. Ønsker at frivillige skal formidle til folk. Læser fysik.

FOE stiller op for første gang. Går på 3 år på HTX i Holstebro, regner med at starte
på matematik på Aarhus Universitet. Hun kom ind i UNF ved at være deltager på
Matematik Camp 2016.

NV stiller op for første gang. Kom ind i UNF ved at blive underviser på CSC. Læser
datalogi, og har været med til Coding Pirates.

NBN stiller op for første gang. Ingen erfaring i UNF, men synes det lyder nice.
Læser datalogi.

Ingen andre ønsker at stille op, og dermed er JET, LILL, JMA, SIHA, FOE, NV og
NBN valgt ved fredsvalg.

Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter

Uddybning af posten:

Meningen bag bestyrelsessuppleanter er at kunne træde til, i tilfælde af at et besty-
relsesmedlem træder fra. Dette involverer at komme til nogle bestyrelsesmøder,
men ellers er det afslappet. Suppleanter er ikke forpligtet til at blive indbragt i
bestyrelsen. Der skal af minimum være 1 bestyrelsessuppleant, maksimum 2.

LIKO og GUN stiller op som suppleanter.

LIKO har været med som frivillig siden sommerferien 2017, efter at have været
på SDC. Har været til et enkelt bestyrelsesmøde, og vil gerne gøre mere UNF
arbejde. Hun har yderligere været frivillig i en fodboldforening. Går på gymnasiet,
og vil læse datalogi efter sommerferien. Hun stiller op fordi hun gerne vil være en
del af bestyrelsesarbejdet. Hun er ikke sikker på hvor meget tid hun har, hvilket
er hvorfor hun ikke stillede op til bestyrelsesmedlem.

GUN har været i UNF Danmark. Han læste laborant indtil for nyligt, hvor han blev
færdig. Han stiller op i tilfældet at der er behov for en ekstra i bestyrelsen. Han
stillede ikke op som bestyrelsesmedlem, da han er jobsøgende, og ikke bosat i
Aarhus.

GUN og LIKO er valgt til bestyrelsessuppleanter, ved fredsvalg.
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Valg af revisor

Revisorposten involverer mest en lang eftermiddag kort inden UNF Aarhus’ gene-
ralforsamling, hvor man gennemgår en masse bilag. Posten kræver at man ved
lidt om regnskab, men man har et år at lære det. Det giver ofte mening at have
en tidligere bestyrelsesmedlem som revisor. Hyggeligt at være to om posten.

På tidligere generalforsamlinger har man diskuteret om revisor og revisorsupple-
ant posten burde slås sammen, da de begge ofte lægger samme mængde indsats
i det.

SSM og JOL stiller op som revisorer. Yderligere vil RAD og AKM gerne stille op
som par.

SSM har været intern revisor for UNF Danmark, og er kasserer i UNF Danmark,
så har massere af erfaring i økonomi og specifikt UNF økonomi.

JET mener ikke at UNF Danmarks kasserer burde være revisor i UNF Aarhus. SIHA
mener ikke der er ikke nogen konflikt.

SSM ser ikke et problem i at han retter 3 måneder af sit eget arbejde, som UNF
Aarhus’ formand, da han ikke bliver den eneste til at skrive under på det. Han mener
heller ikke at hans arbejde i UNF Danmark, vil producere urimelige forventninger,
i forhold til standarden af økonomien i UNF Aarhus, da UNF Aarhus plejer at følge
UNF Danmarks økonomiske politikker.

JOL har ikke meget erfaring med regnskab, men det vil han gerne have. Desuden
er hans far revisor. Er praktisk ansvarlig på Fysik Camp, og har været frivillig på
KlimaKon i 2 år.

AKM læser jura, hvilket involverer om hvad folk må og ikke må. Er ikke specielt
aktiv i UNF, men regner med at have tid til næste forår.

RAD har været kasserer på KMB camp, hvilket var hyggeligt, og gav ham mod på
at være revisor. Han arbejder godt sammen med AKM.

RAD trækker sig, i håb om at AKM bliver stemt ind som revisor, så han kan stille
op som revisorsuppleant.

SSM, JOL og AKM stiller op til revisorposten.

MICK og BEN er midlertidige stemmetællere, da stemmetællerne blev involveret i
afstemningen. Hemmelig afstemning

SSM er valgt til revisor.

Valg af revisorsuppleant

JOL stiller op til revisorsuppleant som den eneste.

JOL er valgt ved fredsvalg.
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Behandling af indkomne forslag

De indkomne forslag og motivationerne bag dem kan læses i bilag “UNF Aarhus
GF 2018 Indkomne forslag”. I diskussionen nedenunder antages der at man har
læst forslaget og motivationen.

Forslag 1: “Indførelse af stemmetællere på dagsordenen”
SSM er referent under punktet, da JMA er stiller.
MICK noterer at man godt kan have en generalforsamling uden stemmetællere, i
tilfælde hvor der ikke stemmes om noget.

JET synes det er fint at have på dagsordenen, selvom der ikke stemmes om noget.

Til generalforsamlingen i 2017 opstod der nemlig problemer, da dagsordenen ikke
inkluderede punktet.

Forslaget er vedtaget med 18 for, 1 imod og 2 blanke.

Forslag 2: “Protokol ved stemmelighed”
SSM er referent under punktet, da JMA er stiller.
Vedtægtsændringsforslaget specificerer ikke et paragrafnummer, da nummeret
ikke ændrer i betydningen af en vedtægt.

SIHA foreslår det bliver det ny §12, og resten skubbes ned. JMA ser det som inden
for motivationen, og tilføjer ændringen.

Forslaget er vedtaget med 16 for, 2 imod og 3 blanke.

Forslag 3: “Tilføjelse af sundhedsvidenskab til formålet”
JET noterer at sundhedsvidenskab kan tolkes som at ligge under naturvidenskab.
MICK overvejer om det virker mere eksluderende, at udspecificere at sundheds-
videnskab også er inkluderet. Sundhedsvidenskab og naturvidenskab er separate
fakulteter af Aarhus Universitet, så det argumenterer for, at det ikke er oplagt at
sundhedsvidenskab ligger indenfor den brede gruppe naturvidenskab..

UNF Odense gennemførte den samme ændring på deres generalforsamling, bl.a.
da det tillod støtte fra sundhedsvidenskabelige organisationer. GUN mener at det-
te er unødvendigt, og at motivationen for at indføre ændringen i UNF Aarhus er
anderledes.

JET mener at sundhedsvidenskab er struktureret på en anden måde end naturvi-
denskab, og han tror der er folk som ikke tolker sundhedsvidenskab som at ligge
under naturvidenskab.

GUN giver et eksempel: Idræt er tydeligt sundhedsvidenskabeligt, men få ser det
som naturvidenskabeligt.

Forslaget er vedtaget med 16 for, 3 imod, 2 blanke.

Forslag 4: “Præcisering af gældende frivilligeerklæring”
UNF Aarhus er den eneste lokalforening som anvender UNF Danmarks frivilligeer-
klæring, og er derfor den eneste lokalforening hvor forskellen mellem frivilligeer-
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klæringen “tilhørende UNF Danmark” og “vedtaget af UNF Danmarks generalfor-
samling” er blevet overvejet.

På UNF Danmarks generalforsamling 2018, blev det nemmere for UNF Danmarks
bestyrelse, at lave rettelser i frivilligeerklæringen, uden om generalforsamlingen.

DTP syntes at grammatikken er fjollet. NBA noterer at grammatikken godt kan ret-
tes, så længe det følger motivationen. GUN ønsker ikke at ændre i formuleringen
af forslaget.

Forslaget er vedtaget med 18 for, 0 imod og 3 blanke.

Forslag 5: “Ændring i antallet af revisorer og revisorsuppleanter”
Forslaget var stillet på en måde så mængderne kunne ændres af generalforsam-
lingen.

MICK mener det er fint at være 1 eller 2 revisorer pr. periode. Hyggeligt med 2,
men kan godt klares med 1 revisor. Han føler også at den nuværende vedtægt er
formuleret fint.

GUN noterer at man kan risikerer at skulle reviderer sine egne bilag, i tilfælde
man kun er en enkelt revisor. Dette er ikke et problem, da kassereren også skal
godkende alle bilag, inklusivt revisors.

BEN foreslår en formulering af 1-3 revisorer, og 1-2 revisorsuppleanter.

SSM foreslår 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

DTP foreslår kun at stemme om 2-3 revisorer, og ikke have nogle suppleanter.

SIHA føler det er uhensigtsmæssigt, at have 0 suppleanter.

MICK mener at det ikke ville have nogen ændring, at fjerne suppleanter, da der
alligevel er tradition for at revisor og revisorsuppleant deler arbejdet.

GUN noter at der er forskel på at have 2 afstemninger á 1 person hver, og en
afstemning á 2 personer, og henviser til punkt 12 og 13 på selvsamme general-
forsamling.

I revisorernes kommentarer er de begge omtalt som revisorer, når den ene faktisk
var revisorsuppleant. Det er ikke tydeligt fra dokumentet at der overhoved er en
revisorsuppleant.

MICK mener at 3 revisorer er i overkanten.

SSM mener at når der er et interval i mængden af personer, burde der stemmes
om antallet først. Dette er praksis i UNF Danmark, men i UNF Aarhus stemmes
der ikke om antal. Alle der stiller op vinder, så vidt der er nok pladser.

Formuleringen rettes til at specificere 1-3 revisorer og 1-2 revisorsuppleanter.

Forslaget er ikke vedtaget, med 1 stemme for, 13 imod og 6 blanke.

Forslag 6: “Fjernelse af punkt om indførsel af mening”
SIHA mener man burde beskytte bestyrelsesmedlemmer gennem vedtægterne, da
de kan stilles til økonomisk regnskab, for de beslutninger bestyrelsen har taget.
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JET noterer at hvis bestyrelsen trækkes i retten, pga. en beslutning som den gør
sig, giver det mening at et individuelt bestyrelsesmedlem kan give deres holdning
om en beslutning som er taget af resten af bestyrelsen.

AKM mener det er vigtigt, både for medlemmernes skyld, og for bestyrelsesmed-
lemmernes skyld, at det står i vedtægterne.

SSM mener at vedtægterne er en aftale som foreningen laver sammen, under
generalforsamlingen. Man burde inkludere politikker, alle medlemmer kan stå bag,
i vedtægterne.

JET føler det er en god idé at kræve at bestyrelsesmedlemmet hardenne mulighed.

GUN spørger om vedtægten ikke er redundant, da man kan se holdningerne ud
fra stemmefordelingen.

JET noterer at en stemme ikke siger noget om motivationen. Det er heller ikke
påkrævet referenten at nedskrive stemmefordelingen, eller hvad individer stemte
på.

SIHA noterer at vedtægten blev brugt igennem 17/18 bestyrelsesåret.

Forslaget er ikke vedtaget, med 1 stemme for, 18 imod og 2 blanke.

Forslag 7: “Ligestilling af medlemsrettigheder”
Ifølge GUN er det et problem, at de frivillige har bedre rettigheder end medlemmer-
ne, da DUF kræver at der er ingen forskel mellem medlemstyper, når det kommer
til demokratiske rettigheder.

JET synes godt om forslaget. Han føler at 10 medlemmer er få for at indkalde til
generalforsamling, men mere end 10 frivillige ville være besværligt.

GUN noterer at vedtægten blev indført i 2010, da der var 2000 individuelle med-
lemmer i UNF Aarhus, hvor det ville være træls at finde 200 medlemmer, hvis de
frivillige vidste der var noget galt.

Ved generalforsamlingen havde UNF Aarhus ca. 100 medlemmer, så det ville ikke
være den store forskel.

SSM mener at vedtægterne burde holde til at foreningen ændrer størrelse. Han
kunne godt tænke sig noget i stil med “x procent medlemmer, men mindst y med-
lemmer.”

AKM støtter op om SSMs forslag. Hun føler det bliver et problem, hvis foreningen
fik mange medlemmer.

GUN mener at vedtægterne burde opdateres på en generalforsamling, hvis fore-
ningen ændrede sig. Vedtægterne kan ikke dække alle scenarier. Han ser ikke en
pludselig vækst i foreningen som realistisk.

SIHA noterer at frivillige kan se mængden af medlemmer foreningen har. Medlem-
mer kan ikke.

JOL spørger om der er nogen motivation for medlemmer, at indkalde til ekstraor-
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dinær generalforsamling, men får intet svar.

JMA spørger om man kunne eksportere medlemstallet til hjemmesiden.

GUN syntes det er en god idé.

GUN havde antaget at medlemstallet kun blev opdateret en gang om året.

SIHA og SSM noterer at der gøres et løbende estimat, og at der sker fulde optællin-
ger, nu og da. Hvis nogen spurgte om mængden af medlemmer, ville bestyrelsen
sagtens kunne svare dem med tallet.

SSM spørger om det er alment kendt at denne vedtægt ikke er demokratisk. GUN
har tidligere vist vedtægten til JPT, tidligere formand for UNF Danmark, hvorefter
JPT udtrykte at han var glad for at DUF ikke har set den.

NBA noterer at under generalforsamlingen er frivillige og medlemmer ligestillet.
Ydermere noterer SIHA at der stemmes om medlemmer til personvalg, ikke frivil-
lige, så der ligestilles også på den måde.

SSM foreslår at rette “10 medlemmer” til “10% af medlemmer”, da det er ca. det
samme på nuværende tidspunkt. Denne ændring ville gå imod motivationen, så
GUN vil ikke rette forslaget på den måde.

SSM påstår at motivationen er baseret på en misforståelse, da bestyrelsen løben-
de opdaterer medlemstallet.

GUN forsvarer med at motivationen var baseret på udtalelser fra generalforsam-
lingen i 2010.

SIHA noterer at det er general forretningsskik, at hvis forslagsstilleren trækker
forslaget, kan en anden tilstedeværende stille det, med en anden motivation. Dette
er GUN ikke interesseret i.

SSM noterer at hvad der er inden for motivationen er op til diskussion, og gene-
ralforsamlingen kan altid stemme, om det er inden for motivationen.

HH og NV noterer at vedtægterne kan ændres på en senere generalforsamling, i
tilfælde af at der opstår problemer.

Forslaget er vedtaget med 14 for, 0 imod og 7 blanke.

Forslag 8: “Ændring i referering til punkt i dagsordenen”
MICK syntes at dette kan rettes, uden om generalforsamlingen, da det ikke ændrer
i betydningen.

GUN noterer at man kan opfatte “punkt 13” til at referere til punkt 13 på en specifik
generalforsamlings dagsorden, hvilket ville betyde fjollede ting hvis der tilføjes
ekstra punkter før punkt 13, f.eks “forslag der ønskes behandles under punktet
‘valg af revisorsuppleant.’”

Forslaget er vedtaget med 18 for, 1 imod og 2 blanke.



UNF Aarhus

Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

unf.dk/aarhus

Side 12 af 13

Aarhus

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

unf.dk/aarhus

Forslag 9: “Uddeling af delegerede til UNF Danmarks generalforsamling”
På UNF Danmarks generalforsamling har hver lokalforening 7 stemmer, og disse
må lokalefordelingen selv uddele som det passer dem, inklusivt at give flere stem-
mer til de samme personer. Dette ser GUN og JMA som et problem, da magten
samles i nogle få individer.

SIHA synes forslaget ville komplicere vedtægterne mere end nødvendigt.

MICK er enig med motivationen, men virker mindre som en vedtægt og mere en
hensigtserklæring.

JET synes det er underligt at have en vedtægt som taler om hvordan bestyrelsen
agerer til en anden forenings generalforsamling.

GUN noterer at UNF Aarhus er god til at fordele stemmer, men en fremtidig be-
styrelse kunne være mere sløset på den front.

JET mener vedtægten burde stilles til UNF Danmarks generalforsamling, ikke UNF
Aarhus.

BEN henviser til et år hvor ét bestyrelsesmedlem, af en anden lokalforening, sad
med samtlige af foreningens stemmer, hvor motivationen efter sigende var beslut-
ningsdygtighed.

Forslaget rettes ved at fjerne “bør”, fra formuleringen.

Forslaget er ikke vedtaget, med 5 stemmer for, 6 imod og 9 blanke.

Forslag 10: “Videregivelse af stemmeret ved personvalg til UNF Danmarks
generalforsamling”
NBA syntes man burde kunne stemme på sig selv, og vise tillid i sig selv. Desu-
den mister UNF Aarhus et privilegium hvis frivillige fra andre lokalforeninger kan
stemme på dem selv, men Aarhus frivillige ikke kan.

GUN mener at frivillige ikke kan repræsentere UNF Aarhus, da de er motiveret til
at stemme sig selv ind.

SIHA syntes ikke at bestyrelsesmedlemmer nødvendigvis burde repræsentere for-
eningens “bagland”. Han mener at man godt må stemme baseret på sine egne
overbevisninger.

MICK ser heller ikke et problem i at stemme på sig selv. Et smuthul i forslaget er
at man kunne give stemmen til nogle man kender godt, hvilket garanterer at de
stemmer på en. Yderligere er forslaget uspecifikt i hvad “en frivillig er involveret i”.
Dette kunne være alt fra bestyrelsen til regnskabet. De fleste frivillige er involveret
i regnskabet, på en eller anden måde.

GUN noterer også at det ikke er heldigt at halvdelen af UNF Aarhus bestyrelsen
stillede op til UNF Danmarks bestyrelse. Foreningen har mistet meget erfaring.

BEN noterer at hvis et bestyrelsesmedlem gerne vil ud af bestyrelsen, er det vel i
foreningens bedste interesse at de medlemmer forlader bestyrelsen, i stedet for
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at være frustreret.

GUN noterer at visse frivillige til UNF Danmarks generalforsamling havde store
mængder af stemmer, og kunne i teorien stemme sig selv ind, hvis der var en
post de gerne ville have.

GUN trækker forslaget, da han føler at forslaget er for uspecifikt.

Eventuelt

JET takker dirigenten, for at lede en god generalforsamling.

GUN henstiller til, at man i fremtiden, sender generalforsamlings invitation/dagsorden
til medlemmer.

MICK savner nyhedsbreve fra foreningen, da det var hyggeligt, og opfordrer den
nye bestyrelse til at skrive nyhedsbreve igen.

AMJ takker TS for at medbringe kage.

GUN henstiller til at maden ligger før generalforsamlingen, så den kan starte det
tidspunkt der var indkaldt til.

Generalforsamlingen er hævet kl 22:39.




