Referat af UNF Aarhus’ generalforsamling 2019
Tirsdag d. 26. marts 2019, Institut for Matematik

Tilstedeværende medlemmer: JMA, MARI, JOL, GUN, LILL, LIKO, NV, FOE, RBE, JET, NBN, RAD, SSM, SIHA, NBN
(forlod forsamlingen efter punkt 9.)

Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller SSM. Han er valgt ved fredsvalg

Valg af referent
Bestyrelsen indstiller JMA. Han er valgt ved fredsvalg

Valg af to stemmetællere
MARI og LILL stiller op som stemmetællere og er valgt ved fredsvalg.

Godkendelse af dagsordenen
Generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt per vedtægterne d. 26, februar kl. 17:35. Dagsordenen er godkendt
af generalforsamlingen.

Formanden aﬂægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år
Ved SIHA.
Denne bestyrelsesperiode har været rimelig normal, med få nye initiativer. SIHA rapporterer, at foreningen har
89 personlige medlemmer og 35 medlemsgymnasier. Der er mistet fem medlemsgymnasier, de siger selv at det
er pga. besparelser, men vi var også sent ude med at fakturere dem.. Antallet af deltagere er gået ned fra 2308
til 2147, men dette er ikke pga. et fald i antallet af foredrag. I 2018/19 sæsonen er der kun blevet aﬂyst to
foredrag, hvilket er meget bedre end i 2017/18 hvor der var 9 aﬂyste foredrag. Desværre er der blevet aﬂyst
mange workshops og studieture, og det vil formanden gerne have at foreningen undgår i fremtiden. Han tror
problemet ligger i at det er udfordrende at undervise i forhold til blot at lave et foredrag.
I 2018/19 sæsonen har foreningen forsøgt sig med undervisningsforløb, hvilket er en form for workshop, spredt
ud over ﬂere uger. Dette har der været en smule success med, dog blev Robotworkshoppen, afholdt i samarbejde
med Aarhus Universitet, aﬂyst pga. få deltagere. De andre undervisningsforløb gik ellers godt. SIHA opfordrer
den nye bestyrelse til at lave ﬂere af disse, da deltagerne synes, at det var spændende.
JET noterer, at 2018/19 sæsonens undervisningsforløb var et forsøg, bevidst blev lagt en del arbejde i dem for at
sikre kvalitet og prøve konceptet af. For at gøre dem holdbare, burde man forsøge at gøre det lettere at arrangere
hvis det skal vare ved i foreningen, for eksempel ved at genbruge camp-materiale.

SIHA ser to måder at arbejde i fremtiden: Enten fokusere på de primære aktiviteter og forsøge at perfektionere
dem, eller fokusere på nye initiativer. SIHA siger at den kommende bestyrelse nok skal fokusere på begge, men
altid tænke over hvilken slags opgave man står med.

Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning
NBN og JET fremlægger regnskabet. Regnskabet er tilgængelig som bilag A. Følgende er noter til speciﬁkke
poster.
• Sponsorater: Foreningen ﬁk sponsorater inden budgettet blev lagt, så den passede perfekt.
• Medlemskaber: Gymnasiemedlemskaber er gået ned, da nogle gymnasier ikke følte et fuldt medlemskab
var det værd. Nogle af dem er fortsat interesseret i foredragene, men vil hellere betale entré, end at have et
medlemskab. Der mangler 250 kr. under konto “gymnasie- og institutionsmedlemskaber”, da nogle penge
fra Gifted Children er blevet bogført på et forkert år, men kommer til at fremgå af 2019 regnskabet.
• Studieture: Der er desværre ikke blevet afholdt nogen studieture. NBN opfordrer den nye bestyrelse at
afholde sådanne, og derfor beholde punktet på det nuværende budget.
• Møder og arbejdsweekender: Gået under budget på forplejning, da bestyrelsen har afholdt frokostmøder i
stedet for aftenmøder, hvilket er billigere på forplejning.
• Internt faglig: GUN synes at “Internt fagligt” er misvisende, da der ikke undervises til de frivillige. Dette er
der uenighed i, da nogle ser “fagligt” som at betyde “ikke-socialt”.
• Tryksager: Gået over budget, da der blev glemt at budgetterer med UNF Aarhus’ andel af UNF Danmarks
trykdesign. SSM noterer, at dette blev planlagt i 2017, og at man godt kunne have forudset det.
• Merchandise: Som forrige år havde frivillige mulighed for at købe tøj med UNF-tryk for deres egne penge.
Bestyrelsen havde forventet at indhente penge fra de frivillige efter at de havde modtaget tøjet. Der var
dog en del forvirring, da tøjet først ankom et halvt år efter bestillingen. Dertil besluttede bestyrelsen ikke,
at indkræve pengene fra de frivillige, hvilket forklarer det store underskud. RAD spørger om dette ikke
også skete forrige gang der blev købt ind; dette var ikke tilfældet, da bestyrelsen der indhentede pengene
fra de frivillige.
• Reklame: Bestyrelsen har glemt at reklamere på Facebook, så der blev kun brugt 300 kr. ud af 1000 kr.
• Materialer, repræsentation: Der blev kun købt kartoffelmel.
• Kassedifference: Der var indbrud på kontoret to gange. En af gangene var der 4252,50 kr. i kassen. Derefter
diskuterede bestyrelsen, at anskaffe et pengeskab, men efter kontorskiftet syntes bestyrelsen ikke, at et
pengeskab var relevant.
NBN tror at det hovedsageligt er uforudsete udgifter dvs. James Grime-turen, indbrud og andel af trykdesign der

var hovedårsagen til et forbrug på 20’000 kr. mere end budgetteret.
Der blev budgetteret til et overskud på ca. 6000 kr. Der var ingen tiltænkt årsag til denne mængde; det var
udelukkende fordi budgettet blev lagt ud fra hvad der var forventet at blive brugt.
Igennem de foregående år har bestyrelsen opereret så der er likvide midler til at foreningen kunne overleve to
år uden indtægter. Udgifter er ca. 85’000 kr. per år, og i slutningen af 2018 havde foreningen ca. 180’000 kr.

Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet
Ved SSM og JOL.
Revisorerne havde sendte nogle kommentarer efter at have set et midlertidigt regnskab. Dette har bestyrelsen
derefter reageret på. Revisorerne ﬁk så det endelige regnskab tre dage inden generalforsamlingen, så der var
ikke tid til at tjekke op på alle kommentarerne.
Mange af revisorkommentarerne omhandler manglende bilag. NBN noterer at dette skyldes en programfejl i
e-conomic.
De synes, at det er ærgerligt, at det administrative kludder vedrørende tøj har kostet foreningen penge.
NBN noterer, at der har været nogle underlige bankgebyrer fra Nordea, bl.a. har foreningen modtaget penge
(meget lavt beløb, ca 20 kr.) fra dem, og det er ikke tydeligt hvorfor. SSM opfordrer den nye bestyrelse til at
undersøge hvorvidt det er muligt at få bilag på dette.

Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen indstiller til at fastholde kontingentet på 75 kr.
Et kontingent på 75 kr. er enstemmigt vedtaget.
Pause til 19:00. NBN forlod generalforsamlingen under pausen

Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
RAD overtager som referent.
Følgende stiller op: FOE, LIKO, JMA, NV, GUN, SIHA, SSM, JET.
Flere af de opstillede virkede til at stille op ud af pligt; ikke så meget fordi de havde lyst.
Der skal stemmes 7 bestyrelsesmedlemmer ind, så der er valgkamp.
SSM, SIHA, FOE, LIV, JMA, NV, JET er valgt ved kampvalg. GUN er dermed ikke blevet valgt ind.
JMA overtager som referent igen.

Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
GUN og LILL stiller op som bestyrelsessuppleanter.
Der stemmes om antallet af bestyrelsessuppleanter: Det er enstemmigt vedtaget at have to bestyrelsessuppleanter, og både GUN og LILL er således valgt ved fredsvalg.

Valg af revisor
SSM fortæller lidt om revistorarbejderet, hvilket inkluderer at kigge kassererens arbejde igennem, og komme
med kommentarer til om det er retvisende.
JOL stiller op til at være revisor.
JOL er valgt ved fredsvalg.

Valg af revisorsuppleant
SSM fortæller, at denne post er meget lig revisorposten. Tidligere år har revisor og revisorsuppleant været meget
fælles om de samme opgaver.
MARI stiller op og er valgt ved fredsvalg.

Behandling af indkomne forslag (Ingen forslag er indsendt)
Der er ingen indkomne forslag, så der er ikke noget at behandle.

Eventuelt
• JOL spørger, hvad der er sket med chokoladeæskerne. Foreningen har 17-20 stykker, og de er for gamle.
SIHA har tiltænkt, at udsende en mail; så kan man svare på den, hvis man gerne vil have gammel chokolade.
• Tak til den afgående bestyrelse, dirigenten, referenten, stemmetællere, dem der dukkede op og den nye
bestyrelse.

Generalforsamlingen er hævet 19:33.

Dirigentens godkendelse af overstående referat:

Steffen Strunge Mathiesen (SSM)

Dato (DD-MM-YYYY)

