Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2013
Ordinær generalforsamling i UNF Danmark,
16. marts 2013, DTU

1. Valg af dirigent
JHO valgt som dirigent.
2. Valg af referent
HIJ valgt som referent.
3. Valg af to stemmetællere
KVK og WIL valgt som stemmetællere.
4. Godkendelse af dagsorden
Ændringer til dagsordenen: Status for UNF København flyttes til efter
de andre lokalforeninger, da den ansvarlige ikke er til stede.
Kommentar: Der er risiko for, at der ikke er 5 kandidater til
bestyrelsen. UNF skal have mindst 5 personer i bestyrelsen. Uden en
bestyrelse falder ansvaret til repræsentantskabet. Dette er ikke en
gavnlig situation for UNF, bestyrelsen skal fyldes.
JHO fortæller, at det er en god opgave, og man får erfaringer, man
kommer til at bruge i sit videre liv. Han håber for UNF’s skyld, at der
kan findes 5 kandidater til UNF Danmark bestyrelsen.
5. Status fra medlemsforeningerne (Bilag 1)
b. UNF Aarhus, ved MIL (nyvalgt formand)
2012 har været et spændende år for UNF Aarhus. De kører og
har kørt med en alternativ medlemsstruktur siden 2011. Til
foredrag viser gymnasieelever ikke medlemskort, men blot
studiekort. Det virker godt ved større arrangementer. Derfor
har UNF Aarhus meget færre medlemmer. Til gengæld sendes
nyhedsbreve og programmer til de få aktive
kontingentbetalende medlemmer. På trods af forsøg på at
inddrage disse i UNF’s aktiviteter, har det ikke resulteret i flere
frivillige.
Der er lavet mange alternative arrangementer, f.eks. at se
observatoriet, og de har været på Mors og lege geologer.
Noget nyt i dette skoleår er, at foredrag er flyttet til 17-19.
Dette er valgt, fordi folkeuniversitetet har reserveret
lokalerne. Dette har virket godt.
Der er ved at formaliseres en del af camps’ og UNF Aarhus’
virke med universitetet.
UNF Aarhus har sparkedragter med UNF logo, hvis der skulle
være nogen med børn.
Spørgsmål: Hvordan virker det, at foredragene er tidligere?
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Svar: Der kommer det samme antal gæster. De fleste siger, det
er godt. Der er nogle forældre, der synes, det er meget tidligt,
og har problemer i forhold til arbejde og kørsel.
c. UNF Odense, ved MOA (siddende formand)
UNF Odense har først generalforsamling næste uge, og derfor
er MOA siddende formand fra 2012.
I denne sæson har UNF Odense prøvet at spare penge, og har
derfor primært afholdt foredrag. Stadig er der et højt
medlemstal – højeste hidtil. Der har været rigtig flot fremmøde
i denne sæson. F.eks. var en hel årgang fra et gymnasium
tilmeldt et af foredragene. Allerede nu planlægges næste
sæson, hvor der igen er plads til studiebesøg og workshops.
Blandt de frivillige har der været generationsskifte. Både i
bestyrelsen og foreningen generelt. Selvom der er mange nye,
er der fortsat godt samarbejde med universitetets fakulteter.
UNF Odense er med i universitetets arrangementer, f.eks.
sommerskolecamps for folkeskoleelever sammen, sammen med
naturvidenskabeligt fakultet.
Det ser generelt godt ud, og de ser frem til
generalforsamlingen næste uge.
d. UNF Aalborg, ved JLB (afgående formand)
Der er afholdt 29 arrangementer, hvor 2/3 var i
forårssæsonen. Det kører, som det plejer.
De arrangerede sommermødet, som forløb godt. Der er i UNF
Aalborg lavet en aftale med universitetet, så de betaler deres
tryk, og der er sendt 9000 programmer ud. Alt tryk og
distribution betales af universitetet.
Ny rekord i medlemstal, 806. Denne udvikling håber de
fortsætter.
Der er generationsskifte hvert år i UNF Aalborg.
a.

UNF København, ved MVJ (nuværende formand)
Den forrige formand er ikke til stede, og denne skulle have
fremlagt.
Der var 3 mål i forrige sæson.
1) Flere sociale arrangementer. 2012 havde 5, hvor der ikke
havde været nogen i 2011, og der er en socialansvarlig og
et socialt hold til at arrangere disse.
2) At stabilisere medlemstallet og indtægterne, hvilket er
gjort ved at fokusere på medlemsgymnasier. Der er et
overskud på ca. 40.000 kr.
3) Bedre overdragelse til nye bestyrelser. Det har tidligere
været alt for svært ved generationsskift. Der er derfor
lavet et google drive, således at al information går videre.
Projekter:
Satellitforeningen UNF Bornholm. Der er afholdt 4
arrangementer. Dette fortsættes.
Et nyt projekt er at komme ud på medlemsgymnasierne. Dette
er meget mere effektivt end bare at udsende programmer.
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Dette har været effektivt og har givet ca. 200 flere
medlemmer. Derudover er der kommet flere frivillige via
frivillig.dk, og altså ikke fra camps.
6. Status fra nedsatte udvalg og grupper (Bilag 1)
a. Camps
i) Chemistry Camp, ved koordinator KBE
Det går godt. De har fået 115.000 kr. fra sponsorer, og
med underskudsgarantien fra AU er det mindste budget
opnået.
Der var arbejdsweekend i februar, hvor crewet blev
rystet sammen. Rent praktisk er der fundet lokaler, og
der er lavet aftale med kantinen. Der er pt. 18
tilmeldinger, men der er ideer til at få flere tilmeldinger,
så de er fortrøstningsfulde.
Det faglige hold har holdt arbejdsweekend, hvilket gik
godt.
Der er nu styr på både det faglige og sociale program.
Det bliver en god camp.
Spørgsmål: Hvad er tilmeldingsfristen?
Svar: Tilmeldingsfrist den 1. maj, der er 44 pladser.
ii) Fysik Camp, ved koordinator SVF
Har fået en fast aftale med DTU, der dækker udgifter for
60.000 kr. Derudover har Oticon støttet med 10.000 kr.
Mad og logi er også på plads på DTU. Det faglige hold har
snakket med DTU, der støtter det faglige program.
Programmet er dog ikke helt færdigt endnu.
Spørgsmål: Status ønskes på skrift.
Spørgsmål: Hvor mange tilmeldinger er der?
Svar: 12 ud af 25 tilmeldinger.
Spørgsmål: Det sociale program?
Svar: Ikke færdigt.
iii) Game Development Camp, ved koordinator JOA
Det går rigtig godt. Campen har nået
minimumsbudgettet, og der er omkring 70 tilmeldte.
I næste uge findes lokaler. Der er lige afholdt møde for
det faglige hold, hvor der er blevet arbejdet med det
faglige program. Maden er på plads. Der er kommet en ny
arrangør på holdet, da en faldt fra.
iv) Matematik Camp, ved koordinator MGS
Der er plads til 60 deltagere, og pt. Er der 21 tilmeldinger.
Der er aftaler med AU, der er lokaler, mad osv. Der er
25.000 kr. fra Højgaard Fonden, 60.000 kr. fra AU og
40.000 kr. i underskudsgaranti. Flere sponsoransøgninger
sendes ud.
De faglige er foran, i forhold til, hvad de plejer. Matematik
mangler bare lidt penge og deltagere.
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v) Robot Camp, ved koordinator MDE
Aftale er på plads med SDU, så der er styr på lokaler.
Underskudsgaranti på 100.000 kr. Derudover har de fået
25.000 kr. fra Højgaard Fonden. Der udsendes flere
ansøgninger.
Den faglige ansvarlige er syg, så der er ingen ny status.
Der er ikke så mange deltagere (3), så derfor er der ikke
arbejdet videre med det sociale program.
vi) Software Development Camp, ved koordinator EGY
Det går udmærket. Der er nok penge til det lille budget.
50.000 kr. fra AAU, 50.000 kr. i underskudsgaranti. Der er
afholdt arbejdsweekend. Der kan lånes en bus fra AAU, så
transport under campen er der styr på. De har fået
sovelokaler i Gilstruphallen. Der er pt. 15 tilmeldte.
b. Webgruppen, ved RTR
Webgruppen har ikke haft den ønskede aktivitet, og det, der er
sket, har været i det skjulte. Aftalen med den tidligere
serverplads er blevet opsagt, og er flyttet over på Meebox,
hvor vi har en sky, hvor vi har en simuleret server.
Der bliver bygget videre på projektet Intranet 3 og ”django”.
Der er brug for folk, der har lyst til at arbejde med servere,
pyton. Så her lyder en opfordring til at komme til webmøde
søndag. Der er i øvrigt også designmøde. Det nuværende design
er 10 år gammelt (plakater, brevpapir osv.). Der er ønske fra
bestyrelser om opdatering. At få specificeret det nye design og
evt. få lavet et udkast af professionelle.
Der er valg af ny webkoordinator i morgen. Der har tidligere
været en treenighed af webkoordinatorer.
Kommentar: Angående serverflytning. Der er mistet filer. Nogle
spil mangler.
Kommentar: SDH mener, han kan lave et godt design.
c. Internationalt, ved MEM
Der var møde i går. Der blev præsenteret, hvad der er sket.
Siden sommermødet er der ikke sket meget (det meste sker i
sommeren). Der har været European Youth Forum. Det
handlede for en gangs skyld om noget, der havde relevans for
UNF (Østersøen). Der var 4 mennesker til ISSC. Der er sendt
mails til lokalbestyrelserne angående YCC og SPC. SPC står for
Science Photo Contest. På spc.milset.com findes
videnskabsbilleder, som kan bruges gratis med rette
kildeangivelse. Man kan følge med på udate og
bestyrelsesreferater, hvis man ønsker at følge med i de
internationale aktiviteter.
d. Sponsoransvarlig, ved LIG
LIG har været ansvarlig det sidste års tid.
Der er kommet 190.000 kr. ind i denne sæson. Ikke alle penge
er gået ind, så det kan være, der går nogle til
lokalbestyrelserne. Der er derudover udsendt 15 nye
ansøgninger. Der er kommet afslag på 2.
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LIG fortsætter med sponsorposten, hvis den nye bestyrelse
vælger at godkende dette. Dette giver en savnet kontinuitet.
e. Hof-kontant, ved JHO
Der er ingen hofkontakt til stede. Der er sendt julekort og
fødselsdagskort, og vi har fået svar fra dem. Der er ikke nogle
nye planer for det kommende år.

Pause – 15 min
7. Formandsberetning, ved FEL og SST (Bilag 2)
Kommentarer: Angående første arbejdsweekend. Den gamle
bestyrelse vil gerne møde op til den første arbejdsweekend og hjælpe
den nye bestyrelse i gang.
8. Kassereren giver en økonomisk statusberetning og fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse (Bilag 3)
Det første, der skal lægges mærke til, er sætningen fra den eksterne
revisor, hvor der står, at revisionen ikke har givet anledning til
forbehold.
a. Selve regnskabet, ved KRT
Vi har i alt fået 180.000 kr. som indtægter til UNF Danmark.
Dette er allerede mere end i år 2012, så det er godt. Disse er
fordelt ud ved 1/5 til hver lokalforening og 1/5 til UNF
Danmark. Derudover er der kontingenter fra lokalforeninger til
UNF Danmark.
Vi har i alt 455.000 kr. som indtægter. Vi har i år fået alle camps
til at gå i nul pga. MBU-støtten (Ministeriet for Børn og
Undervisning). SDC endte dog med et lille overskud på ca.
17.000 kr., som efter aftale med AAU overføres til næste år.
Finansiering af egne projekter er derfor eneste udgift.
Alt i alt er der overskud på 95.000 kr.
Det er positivt, at vi har noget på kontoen til dårligere tider. Vi
har dog i princippet været dårlige til at leve fedt
naturvidenskab.
i)

Markedsføringsmateriale
Markedsføringsmateriale er steget en lille smule.

ii) Kurser
Der er blevet holdt flere kurser, og derfor er denne
udgift steget.
iii) DUF
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DUF-støtten er faldet, på trods af, at medlemsantallet
ikke er faldet, blot omstruktureret.
iv) Landsarrangementer
Transportudgifter har været lidt større, da vi holdt
sommermøde i Aalborg. Der er blevet holdt
arrangementer for ca. 160.000 kr.
v) Webgruppen
Webgruppen har brugt penge på serveren.
vi) Internationalt
MEM har fået et sponsorat til internationalt. Der er brugt
flere penge på internationalt på grund af flere
aktiviteter.
vii) Andet
Transport indlands skulle gerne være forbeholdt
wildcards. Der er dog uenighed med revisorerne.
Transporten til bestyrelsesmøder har været billigere i år.
Der er ikke brugt så mange penge til gaver, til børn og
tragiske hændelser.
Gebyrer skyldes bankgebyrer. Der er arbejdet på at
sænke denne post.
Spørgsmål: Hvordan kan der være brugt så mange penge på
landsarrangementer?
Svar: Til sommermødet var der ekstra mange deltagere, og så
havde denne bestyrelse frihed til at bruge flere penge på
møder.
Spørgsmål: Hvordan kan der være brugt så mange penge på
camps på markedsføringsmateriale?
Svar: Det er merchandise (altså gaver til deltagere og
arrangører, f.eks. tasker)
Spørgsmål: Der er ingen penge brugt på
uddannelsesweekender, selvom de er blevet afholdt?
Svar: Der er konflikter med revisor, så nogle poster er
fejlbudgetteret.
b. Revision, ved AME og DBR
Regnskabet er kigget igennem, og der er nogle generelle
kommentarer.
i)

Medlemsforeningernes kontingent
Alle medlemsforeninger betaler deres kontingent på
forskellige tidspunkter. Det er ikke hensigtsmæssigt.

ii) Infomedia
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Udgifterne til Infomedia, der holder øje med UNF i
medierne, er delt i to poster: kontorudgifter og web.
Dette giver et mærkeligt billede.
iii) Rykkere
Der har været en del rykkere i år, både for camps og UNF
Danmark. Det er beklageligt og spild af penge. Hvis der
ikke har været en faktura, kan rykkeren trækkes tilbage.
iv) PR-gruppen
PR-gruppen har i flere år været i nul. Derfor skulle man
måske fjerne denne post.
Kommentar til regnskabet: Overskuddet er mindre, men der er
mange flere aktiviteter, så det er faktisk positivt. Det er dejligt
at se, der sker mere i foreningen.
v) Bilag
Bilagene har overordnet været gode. Der bliver vist nogle,
der er lavet rigtigt og forkert. Bilag skal deles op efter
poster. Der er et eksempel på et bilag, hvor alt er købt på
én kvittering. De er derefter delt op i kategorier med
overstregningstusch. Overstregningstusser må ikke
bruges – det kan ikke læses efter lang tid. Der er et
eksempel med forkert angivne navne og et mærkeligt
formål. Det er lavet lidt for kækt. Bilag skal ikke være
sjove, men præcise. Det er vigtigt at angive præcise
formål.
Interne revisorer anbefaler at generalforsamlingen endegyldigt
godkender regnskabet.
Spørgsmål: Hvorfor er regnskabet først kommet i tirsdags?
Svar: Det er først blevet sendt fra revisor.
Kommentar: De stemmeberettigede ville gerne have haft
regnskabet i så god tid som muligt før generalforsamlingen.
Kommentar (JHO): Bilagsformularen med overstregningstusser
var flot lavet. Det vigtigste er ikke, at det er nemt for revisor.
Det skal være nemt for arrangørerne. Det er bare vigtigt, at de
er rigtige.
Tak til interne revision.
Der bliver stemt om en endegyldig godkendelse af regnskabet:
Imod: 0
Blankt: 0
For: 28
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9. Valg af 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer samt 1-2
revisorsuppleanter
AME og JEP stiller op. Der er to personer. Der kan være op til 4. Der er
ingen protester. De er valgt ved fredsvalg.
CGR melder sig som suppleant. Der er ingen protester. CGR er valgt
som intern revisorsuppleant ved fredsvalg.
10. Fastsættelse af kontingent
Vi er ikke i kapitel 4 i DUF, så der er ikke længere noget krav til
kontingent. UNF Danmark foreslår 0 kr.
Kommentar: Er det ikke ærgerligt, hvis vi vælger at fjerne det, hvis vi
får brug for det igen i forhold til DUF?
Svar: Vi er i kapitel 5 nu og arbejder for at komme i kapitel 2. Vi
kommer aldrig tilbage til kapitel 4. Det er ikke relevant for os. Det er til
elevråd.
Der er kommet en ny DUF kontaktperson, der har meldt dette klart ud.
Der debatteres om, hvorvidt man skal bibeholde de 1000 kr. eller
fjerne kontingentet.
Der gives en kort tænkepause til dette, så bestyrelserne har mulighed
for at tage en diskussion internt.
MIL beder om ordet og udreder, hvad den nye konsulent i DUF har
sagt. DUF arbejder med forskellige kapitler inden for fordeling af
puljer. Kapitel 2 er baseret på individuelle medlemmer, der betaler 75
kr. kontingent individuelt. Der er krav om aktiviteter og medlemmer.
Kapitel 4, som vi tidligere har været i, er ikke længere relevant for
UNF. Det er tiltænkt elevråd, ikke lokalforeninger.
Vi er i kapitel 5 for foreninger, der ikke lever op til deres definitioner
for medlemmer/lokalforeninger.
Der er kun et forslag. Kontingent ændres til 0 kr.

.
11. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
12. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter
Håndsoprækning på kandidater der ønsker at stille op. Der skal mindst
være 5.
Som der blev fortalt om i starten, er det vigtigt at finde 5.
Kommentar: Forslag om at tage punktet efter punkt 17 efterfulgt af
en pause.
Kommentar: Forslag om at bestyrelsen siger, hvad de reelt laver, og
hvor meget tid de bruger.
Svar (SST): Startede i UNF Danmark for to år siden. Stillede op for at
arbejde med DUF og landsarbejde. Ville være menigt
bestyrelsesmedlem, men blev formand. Det har været super fedt. Der
skal skrives referat til bestyrelsesmøder. Der er stor frihed til nye
projekter. Man får lov til at bestemme, hvilken retning UNF skal i. Det
er også meget socialt og hyggeligt. Der er også noget transport. Man
er ansvarlig ca. 0-20 timer om ugen, men det svinger – typisk 10 timer
om ugen. Arbejdet kan uddelegeres. Der er et stort netværk, som man
kan gøre til sit.
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Svar (AFR): Er menigt bestyrelsesmedlem. Bruger væsentligt mindre
tid. Man kan altid få hjælp. Har man tiden, skal man nok få hjælp.
Svar (FEL): Blev kasserer. Bruger ca. 3 timer om ugen. Råder til at være
organiseret. Brugte meget tid på at introducere nye kasserere, hvilket
gjorde at de kom meget hurtigere ind i arbejdet. Ville gerne lave en
kassererklub: Kage, møder og en sang! Som formand for UNF er der
gået ca. 3-6 timer om ugen.
Svar (LIG): Står for sponsoransøgning og en kursusweekend. Det har
været interessant at planlægge og designe, hvad der er godt indhold
for foreningen. Man får en masse erfaring. Har brugt ca. 3 timer om
ugen.
Svar (TBM): Som menig er der meget mindre arbejde (et par timer om
ugen).
Det aftales at vende tilbage til punkt 12 igen efter punkt 17, for at se
om der kan stilles 5 personer.
13. Indstilling af to repræsentantskabsmedlemmer fra hver
medlemsforening for det kommende år.
København: JPT, MVJ.
Aarhus: MIL, SST.
Aalborg: EGY, TDD.
Odense: MLK, MOA.
14. Sponsorfordelingsnøglen for regnskabsåret besluttes (Bilag 4)
Det er ét forslag. DK bestyrelsen foreslår, at vi beholder den flade
fordelingsnøgle.
Den flade fordelingsnøgle fra forrige år bliver bibeholdt. Denne er
vedtaget.
15. Fejl i indskrivning af medlemmer, ved FEL
En liste over medlemmer samt underskrift fra lokalformændene for at
bekræfte, at medlemmerne er korrekt noteret, skal sendes i
forbindelse med tipsmidlerne.
Dette har der været problemer med, da det, der står på intranettet, er
forkert.
FEL har brugt meget tid på dubletter og fejlindskrivninger. Det ville
være rigtig godt at få dette system gjort bedre. Det er umiddelbart
lokalformændenes arbejde at holde styr på deres medlemmer.
Kommentar: Vær generelt gode til at skrive ind. Der er mange
tastefejl. Sig til, hvis der opstår fejl.
Kommentar: Hvis funktionen på intranettet ikke virker, så må det
gerne meldes ud.
Kommentar: Medlemmer skriver sig selv ind i København.
Svar: Dette er problematisk, og de bør få mere at vide omkring, at de
er blevet medlem, så de ikke tror, de skal melde sig ind gang på gang.
Det er et vigtigt ansvar at holde styr på medlemmer.
Der var utrolig mange tastefejl. De informationer, der står, er alle
vigtige. Fødselsdag og –år er vigtigt for at dokumentere, at vi har
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medlemmer under 30. Adresse er vigtig for at verificere at personen
eksisterer. Mail bruger vi til at kontakte dem.
16. Eventuelt
Ingen punkter
17. Næste møde
Næste landsmøde: Sommermødet i Odense. Der er reserveret lokaler i
Odense i weekenden i uge 33. Tak til UNF Odense.
Næste årsmøde: Holdes i Aarhus. Det bliver 2. eller 3. weekend i marts.
Nærmere info følger. Tak til UNF Aarhus.

Pause – 5 min
12. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter (2.
omgang)
a. Bestyrelsesmedlemmer
Opstillere:
JOA: Vil gerne lave mere UNF. Synes det er sjovt. Har været
sekretær i UNF Aarhus og koordinator på GDC.
AJ: Vil gerne være med til at lave det fede arbejde i UNF
Danmark.
AFR: Har siddet i Aalborgs lokalbestyrelse i 3 år, UNF DK i 1 år.
JPT: Har været i UNF i 3 år. Har siddet i Københavns
lokalbestyrelse i 2 år. Vil gerne prøve at sætte sig ind i DK.
JAM: Har erfaring med masser af frivilligt arbejde.
JLB: Synes det er sjovt at arbejde i UNF.
CNP: Er ikke til stede nu, men LIG fremlægger. Er fra Aarhus, og
har lavet Biotech Camp.
i)

Første afstemning
Hvor mange skal der sidde i bestyrelsen?
5 bestyrelsesmedlemmer: 0
6 bestyrelsesmedlemmer: 0
7 bestyrelsesmedlemmer: 28
Enstemmigt vedtaget.

De alle 7 er valgt ved fredsvalg.
Den nye bestyrelse består af AFR, JLB, JAM, JPT, AJ, CNP og JOA.
b. Valg af suppleanter
Kandidater: LIG. Det vedtages enstemmigt, at der vælges én
suppleant, LIG.

UNF Danmark
c/o H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
www.unf.dk

18. Mødeevaluering
Kommentarer: Det var problematisk, at alle bilag ikke kom ud før
generalforsamlingen. Især regnskabet kom for sent. Det var først
tilgængeligt en halv time før generalforsamlingen.
Kommentar: Kunne man flytte årsmødet, for at få regnskabet
hurtigere?
Svar: Angående dato for årsmøde. Der er ingen bedre tidspunkter pga.
påske og eksamensperioder.
Kommentar: Beskrivelserne omkring bestyrelsesarbejdet kunne have
været kommet ud før generalforsamlingen.

Tak til UNF København og den siddende bestyrelse for at være værter.
Tak for god ro og orden!

UNF Danmark
c/o H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
www.unf.dk

Referatet godkendt og underskrevet af bestyrelsen og dirigent
d. ____________:
Bestyrelsen:

____________________________
Niels-Asbjørn Frederiksen

____________________________
Jonas Lundholm Bertelsen

____________________________
Jakob Peter Thorsbro

____________________________
Jasmin Karina Øder Madsen

____________________________
Cecilie Nøhr Pedersen

____________________________
Adam Jensen

____________________________
Jens- Ole Skydt Andersen

Dirigent:

____________________________
Johnny Hartvig Olsen

UNF Danmark
c/o H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
www.unf.dk

