Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2012
Ordinær generalforsamling i UNF Danmark,
10. marts 2012 kl. 9.00-11.30 og 11. marts 2012 kl. 10.00-12.30, Aarhus Universitet.

Del 1, lørdag d. 10. marts
Mødet skulle være indkaldt 3 måneder før afholdelse men det skete først
ca. 2½ måned før. Mødet er altså ikke indkaldt rettidigt.
Repræsentantskabet er blevet kontaktet og har ikke indvendinger imod
afholdelsen af generalforsamlingen. Afholdelsen skal godkendes af
generalforsamlingen.
Der er ingen indvendinger, så det vedtages at generalforsamlingen
afholdes.
1. Valg af dirigent
KMI bliver indstillet af UNF Danmarks bestyrelse og valgt.
2. Valg af referent
HIJ bliver indstillet af UNF Danmarks bestyrelse og valgt.
3. Valg af to stemmetællere
UNF Danmarks bestyrelse indstiller LBC og SPE, som vælges.
Stemmeberettigede:
UNF Aarhus: MSR, MIL, KBE, JOA, NWA, RTR og HFA.
UNF Aalborg: JLB, JVA, EGY, GLA, ERW, AFR og JMJ.
UNF København: JPT, MVJ, KUM, IHW, ABJ, KIP og AME.
UNF Odense: MLK, MOA, SIM, HEM, JSL, LIA og NKR.
4. Godkendelse af dagsorden
UNF Danmarks bestyrelse foreslår at den del af punkt 8, som
kassereren står får, flyttes så det bliver første punkt på
generalforsamlingens del 2 om søndagen, da UNF Danmarks kasserer
(FEL) ikke er til stede.
Den interne revisor (JHO) mener godt han kan fremlægge revisionen
uden FEL’s tilstedeværelse.
Dagsordenen godkendes af generalforsamlingen med ændringen.
5. Status fra medlemsforeningerne (Bilag 1)
a. UNF København, ved JPT
Ud over det der står i bilag 1, bemærker JPT at
sæsonprogrammet desværre blev udsendt meget sent, og der
har været problemer med kontoadgang. Regnskabet er derfor
forsinket og vil blive taget op til en ekstraordinær
generalforsamling.
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Af positive ting, nævner JPT at næste sæson er planlagt, og der
er god støtte blandt arrangørerne til sociale arrangementer.
Desuden tyder alt på at regnskabet ender med overskud, på
trods af at det faldende antal medlemmer har betydet mindre
kommunalstøtte.
Til sidst nævner JPT at UNF København er flyttet til nye lokaler
i Rockerfeller komplekset, 2. sal i sidebygningen over kantinen
og at der er valgt en meget ny bestyrelse.
På opfordring fra generalforsamlingen, forklarer JPT hvad der
menes med formuleringen “fjerne dele af naturvidenskab” i
deres status. Der skal forstås at nogle humanistiske og
sociologiske emner er inddraget.
b. UNF Aarhus, ved MSR
Ingen kommentarer fra generalforsamlingen.
c. UNF Odense, ved JSL
Udover det der står i bilag 1, bemærker JSL at der er blevet
skåret i budgettet, for at få et overskud (40-60.000), da
sponsorindtægterne er faldet. Det er gjort ved at skære i dyre
studieture og i stedet fokusere på studieture i Odense.
Derudover er der skiftet til universitetets interne tryk.
Af nye tiltag nævner JSL at der er påbegyndt et samarbejde
med det tekniske fakultet, i stedet for blot det
naturvidenskabelige.
På opfordring fra generalforsamlingen beretter JSL at der ikke
foreligger en plan for at få flere arrangører, men forklarer at
der er gennemført et godt generationsskifte blandt
arrangører.
d. UNF Aalborg, ved JLB
Der bygges videre på den positive udvikling. Der vil blive
arbejdet på at uddelegere arbejdet fra bestyrelsen til de
almene arrangører.
Der arbejdes med flere store arrangementer, og mere kontakt
med gymnasierne.
Generalforsamlingen bemærker at det er godt at se at UNF
Aalborg er kommet med, og har fået gode arbejdsmetoder.
Stor ros til den forrige bestyrelse.
6. Status fra nedsatte udvalg og grupper (Bilag 1)
a. Camps (Game, Matematik, Software, Biotech og Fysik)
b. b. Webgruppen, ved ERW
Der mangler en koordinator, så i stedet er der blevet nedsat en
styregruppe bestående af, DBR,TAL, RTR og MNA .
Det kommenteres at der er reklamer for 2011 på www.unf.dk.
Der er budgetteret med flere penge til web end der blev brugt
sidste år. Det er en bevidst beslutning fra UNF Danmarks
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bestyrelse, da håbet er at webgruppen vil være mere aktiv i
2012 end den har været i 2011.
c. Sponsoransvarlig, ved CGR
CGR blev ny sponsoransvarlig efter sommerferien. MGS, RTR og
CGR har alle bidraget til at skrive sponsoransøgningerne, men
det har været hårdt, da der var mange nye ansøgninger som
skulle skrives.
MGS og CGR har været ansvarlige for at udsende
sponsoransøgningerne. Der er blevet udsendt ansøgninger i to
omgange. Dette skyldes at det er nemmere at søge penge, når
de første bevillinger er kommet ind, eftersom man kan bruge
de første bevillinger som argument for at projektet er værd at
støtte. Der er søgt for 500.000,- kr. i alt og af dem er 70.000,allerede kommet ind. Det forventes også at IDA-aftalen går
igennem, og dermed burde i alt 120.000,- kr. være sikre.
Der mangler arrangører, som kan være med i skrivearbejdet, og
interesserede opfordres til at henvende sig til den
sponsoransvarlige i UNF Danmarks bestyrelse.
Generalforsamlingen udtrykker ønske omkring at der i 2012
bruges midler på at uddanne arrangører til sponsorsøgning.
Der spørges til længerevarende aftaler med større beløb. CGR
svarer at der er interesse for det, men det er et stort arbejde,
som ikke er overkommeligt for kun to arrangører.
d. Hof-kontakt, ved HSR
HSR fortsætter som kontaktperson, og det er godt, da det
giver en stabilitet, som UNF har svært ved at levere, grundet
store skift i arrangørere.
e. Foreningsudviklingsgruppen, ved RTR
Se bilag 1
7. Formandsberetning, ved SST
Se bilag 5.
Det vedtages enstemmigt at formandsberetningen er godkendt
8. Kassereren giver en økonomisk statusberetning og fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse (Bilag 2), ved FEL
Den interne revision har i år bestået af JHO, INI og DK. Kun JHO er
tilstede, og han fremlægger revisionen af regnskabet 2011. Hans slides
er vedhæftet som bilag 6.
Generelt vil revisorerne gerne sige: “godt arbejde”. UNF har haft mange
arrangementer, samt mange deltagere. Det er meget imponerende.
Der henvises til intern revision af regnskabet 2011 for mere
uddybning. Dokumentet er desværre ikke helt færdigt, men vil blive
gjort tilgængelig på intranettet og sendt ud til update så snart som
muligt.
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Den interne revision anbefaler at generalforsamlingen godkender
regnskabet, eftersom pengene er brugt fornuftigt og regnskabet er i
god stand.
Det diskuteres hvorfor der er brugt så lidt penge på internationalt.
Konklusionen bliver at det primært skyldes at der ikke har været
arrangører med interesse indenfor feltet i år, og at ISSC i år var i
Danmark og dermed ikke kostede UNF Danmark nogen penge. Der er
sat 40.000 af til internationalt i 2012, så den nye bestyrelse har
mulighed for at prioritere området højere næste år.
Kassereren fremlægger regnskabet for 2011 og budget for 2012 om
søndagen.
9. Valg af 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer samt 1-2
revisorsuppleanter
AME, KIP og DBR stiller op som interne revisorer.
Det bemærkes at 2 af kandidaterne er stemmeberettigede i
København. København omfordeler derfor deres stemmeberettigede,
så dette ikke længere er tilfældet.
De tre kandidater vælges ved fredsvalg.
GLA stiller op som revisorsuppleant, og vælges ved fredsvalg.
10. Fastsættelse af kontingent
Der foreslås et kontingent for lokalforeningerne på 1000 kr, og dette
vedtages enstemmigt.
Det kommenteres at vi på denne måde følger retningslinjer fra DUF.

Del 2, søndag d. 10. marts
Kassererens beretning
DUF støtten, som er UNF Danmarks primære indtægtskilde, er steget
med 40.000 i 2011, så alt i alt har UNF Danmark fået flere penge i år,
selvom sponsorindtægten har været lavere end sædvanligt.
Biotech havde et lille overskud, Energy Camp havde et lille underskud.
GDC, Kriminal, Matematik og Nano er gået præcist i nul, eftersom noget
af deres indtægt har været i form af underskudsgarantier fra
universiteterne. Kassereren har ikke overblik over præcist hvor mange
penge der er tilbageført til universiteterne, men skynder over 100.000.
Alt i alt har UNF Danmark overskud på 150.000 i 2011. Der er
forskellige årsager, men primært skyldes det lav aktivitet i
webgruppen og internationalt. Vi har haft internationale aktiviteter,
men de er ikke blevet betalt af UNF Danmark. F.eks. blev NASA-turen
gennemført ved egenbetaling.
Der er ikke brugt færre penge på landsarrangementer, selvom det
kunne se sådan ud. Vintermødet blev afskaffet, men til gengæld blev
der afholdt to kursusweekender og en fælles bestyrelsesweekend
(som er blevet bogført under bestyrelsesmøder transport og
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bestyrelsesmøder fortæring). Derudover er der brugt flere penge på
kurser til arrangører (f.eks. Reflex).
Til camps blev der kommenteret at kriminalcamp er billigst pr.
deltager, og GDC er dyrest i alt, men det er også en væsentlig større
camp. Nano Camp er den billigste camp, men der er også færrest
deltagere. ISSC har brugt mange penge på socialt, grundet
udenlandske deltagere.
Overskuddet fra landsforeningen i år betyder at vores egenkapital er
vokset til 642.435 kr. Dette er meget vigtigt, da DUF-pengene først
udbetales i November. I år havde UNF Danmark fx. det problem at de
ikke kunne give særligt store opstartslån til camps, fordi likviditeten
ikke var til det. Det betød at mange camps først kunne mødes til
årsmødet.
Der bliver spurgt til hvor mange individuelt betalende medlemmer vi
har fået. Der besvares at kasserer ikke husker det eksakte tal, men at
der menes at have været en stigning på omkring 11%.
Se regnskabet 2011, som tæller både individuelle og ”normale”
medlemskaber.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
Bestyrelsen fremlægger budget for 2012
● Sponsorindtægter og DUF-støtte regnes som uændret fra 2011,
selvom det er muligt at DUF-støtten stiger hvis vi kommer i kapitel
to.
● Der er sat penge af til 10 års jubilæum af UNF DK.
● Der er afsat 15.000 kr til nye projekter.
● 5.000 kr sat af til Markedsføring.
● Merchandise dækker over tøj og trøjer.
● Der er budgetteret med flere landsarrangementer, så vintermødet
kan genindføres.
● Der er stadig penge til uddannelsesweekender.
● Der er sat mere af til web end hvad web brugte sidste år.
● Internationalt er steget igen, da der i hvert fald skal sendes
deltagere til ISSC.
● Det kommenteres at det lader til at der er sat færre penge af til
kurser end hvad der blev brugt i 2010. Dette er dog ikke tilfældet,
men skyldes omflytninger i bogføringen.
● Der er budgetteret med et meget spinkelt overskud.
● Det kommenteres at det er urealistisk med 180.000 til
landsarrangementer. Til det bliver der svaret at
landsarrangementerne i gennemsnit kostede 60.000 i 2011, selvom
sommermødet var dyrere.
● Der er sat færre penge af til kontingent til DUF og Milset. Dette
skyldes at kontingentet til Milset kun betales hvert 2. år.
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11. Behandling af indkomne forslag (Bilag 3)
Forslag A: Tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse.
Forslag A trækkes tilbage af stillerne.

Forslag B: Den tidsmæssige placering af generalforsamlingen og
færdiggørelsen af regnskabet.
Ordlyden ændres til følgende, hvilket godkendes af stillerne:
§30 ”Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Årsregnskabet revideres og underskrives af hele bestyrelsen samt
revisor og offentliggøres senest én uge før den ordinære
generalforsamling. Regnskabet godkendes på det førstkommende
generalforsamling dog senest fem måneder efter regnskabsårets
afslutning.”
Der stemmes hemmeligt om forslaget, og resultatet bliver 14 for, 12
imod og 2 blanke. Forslaget er dermed forkastet.
Forslag C: Stemmeret til generalforsamlingen.
Forslag kan ikke tages til afstemning da det ikke er indkommet
rettidigt.
Forslag D: Stemmeberettigede ved bestyrelsesvalg.
Det kommenteres at det skal fremgå klart i lokalforeningernes
vedtægter at lokalforeningens arrangører er medlemmer, hvis
forslaget vedtages. Hvis forslaget vedtages, kan der opstå problemer
med transport og refundering.
Der stemmes hemmeligt om forslaget og resultatet blev 18 for, 10
imod og ingen blanke. Forslaget er dermed forkastet.
Forslag E: Noteapparatets indhold.
Det kommenteres at der ønskes at motivationen bibeholdes, da det
giver en historisk udvikling. Det nævnes at det findes et andet sted, og
passer ikke ind i noteapparatet. Det skal dog også skrives hvilke
paragraffer der ændres hvornår, og ikke blot hvor mange, i dette
dokument.
Der stemmes hemmeligt og resultatet blev 25 for, 0 imod og 3 blanke.
Forslaget er dermed vedtaget.
12. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter
Opstillende til bestyrelsen med stillere:
FEL
Alle 4 lokalforeninger stiller
SST
Alle 4 lokalforeninger stiller.
LIG
UNF Aarhus og UNF Odense stiller.
TBM
UNF Aarhus, UNF Odense og UNF Aalborg stiller.
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KRT
AFR

Alle 4 lokalforeninger stiller.
UNF Odense og UNF Købehavn stiller.

Der stemmes om bestyrelsens størrelse.
En kandidat har stemmeret. Formanden i Aalborg fratager denne
stemme til sig selv. Antallet af stemmer er ikke ændret.
Der stemmes om 5, 6 eller 7 kandidater og resultatet blev 0 for 5
personer, 27 for 6 personer og 1 for 7 personer.
Det er hermed vedtaget at der indvælges 6 bestyrelsesmedlemmer, og
alle opstillere er valgt ind i bestyrelsen ved fredsvalg.
Opstillere til bestyrelsessuppleanter med stillere:
MNA
UNF Købehavn, UNF Odense og UNF Aarhus.
ASN
UNF Købehavn, UNF Odense og UNF Aarhus.
Det vedtages enstemmigt at der indvælges 2 bestyrelsessuppleanter.
Alle opstillede suppleanter blev valgt ved fredsvalg.
13. Indstilling af to repræsentantskabsmedlemmer fra hver
medlemsforening for det kommende år.
UNF Århus: MIL, TAL.
UNF København: JPT, MVJ.
UNF Odense: JSL, LIA.
UNF Aalborg: JLB, JVA.
14. Sponsorfordelingsnøglen for regnskabsåret 2013 besluttes (Bilag 4)
Det vedtages enstemmig at bruge den flade fordelingsnøgle som er
beskrevet i bilag 4.
15. Eventuelt
a. AME foreslår at hyre en DJ til et arrangørpleje-arrangement.
Hertil ønsker han en holdningstilkendegivelse fra
generalforsamlingen. Der foretages hurtigt håndsoprækning,
og der er på generalforsamlingen ikke stemning for at hyre en
DJ.
b. Koordinatormøde opfordrer den nye bestyrelse at lave
ensrettede regler for camps angående refusion af
deltagertransport, gaver og lignende.
Det kommenteres at det ikke er hensigtsmæssigt at lave
regler, til hvilket der blev svaret at det dog var en henvisning
fra årets koordinatorer.
16. Næste møde
Ifølge vedtægterne skal næste generalforsamling være i marts.
København har givet udtryk for at de gerne vil være vært til
generalforsamlingen. Odense vil gerne være vært til sommermøde.
Datoer vil blive fastsat senere af den nye bestyrelse.
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17. Mødeevaluering
a. Tid til generalforsamlingen
De sidste 30 minutter blev ikke benyttet, konklusion på dette
må være at der har været god tid.
De fremmødte fandt vedtægtsworkshoppen meget brugbar.
Der har også været god disciplin til mødet.
b. Har det virket godt at generalforsamlingen har været over to
dage?
Det fungerede godt at generalforsamlingen modsat tidligere
blev holdt over to dage, da det gav to korte møder, modsat et
meget langt. Der har været relativt få forslag i år, hvilket har
givet mere tid.
Det nævnes at søndag er en uheldig dage at have møde, da
mange er trætte efter en lang og hård dag.
Det virker fint, at opbygningen er om lørdag og slutningen om
søndag.
Der har været kommenteret at der bliver brugt for meget tid
på vedtægtsændringer. Det bestræbes at generalforsamling
ikke bliver længere end den nuværende, da det også ønskes at
der er tid til bestyrelsesmøder og campsmøder.
c. Udsendt materielle
Har der været udsendt tilpas med materiale og har det været
rettidigt?
Generalforsamlingen svarer at det er godt at der har været tid
til at læse materialet i løbet af weekenden.
d. Evt.
Ved vedtægtsworkshoppen blev der snakket om at få
holdningstilkendegivelse fra alle fremmødte arrangører, da
dette kan bruges under generalforsamlingen, for at
lokalforeningerne kan få et indtryk af den generelle holdning.
Ved vedtægtsworkshoppen ville det være oplagt at nedskrive
evt. ændringer i forslag.
Dirigenten takker mange gange for god ro og orden.
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