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Referat af UNF Danmarks ordinære 
generalforsamling
Lørdag d. 11. marts 2017 kl. 13-18, Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Milena Laban (MIL) som dirigent. Ingen indsigelser.

MIL er valgt som dirigent ved fredsvalg.

Generalforsamling er rettidigt indkaldt ved mail d. 25. september og som nyhed
på hjemmesiden d. 27. september. Dagsorden blev udsendt d. 21. februar,
men dagsordenen er ikke lagt på hjemmesiden. Dette er i strid med
vedtægterne.

Dirigenten foreslår at vi trods dette fortsætter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er enig.

2. Valg af referent

Bestyrelsen indstiller Caroline Filippa Langfeldt Knabe (CFLK). Ingen indsigelser.

CFLK er valgt som referent ved fredsvalg.

3. Valg af to stemmetællere

Rene Mejer Lauritsen (RML) og Kirstine Louise Bendtsen (KBE) stiller op som
stemmetællere.

RML og KBE er valgt som stemmetællere ved fredsvalg 

Alle medlemsforenigner har 7 stemmer. Jf. noteapparatet bør det tilstræbes at
stemmeberettigede kun sidder med en stemme.

Notering af de stemmeberettigede:

• UNF København: Nana Ginnerup (NG), Mads Frimann Madsen (MFM),
Maksym Kryshtalov (MASK), Nikolaj Simling (NSK), Tobias Pagsberg
(TLP), Peter Holst-Nielsen (PHN) og Gustav Tarras Madsen (GUS)

• UNF Odense: Maria Lyngby Karlsen (MLK) (4 stemmer) og Jeanette
Røjrup Søholm (JHS) (3 stemmer)

• UNF Aarhus: Steffen Strunge Mathiesen (SSM), Tine Stenfalk (TS),
Simon Høgh Albrechtsen (SIHA), Beatrice Nyhus (BEN), Jon Michael
Aanes (JMA) og Kasper Zøllner (KAZ) (2 stemmer)
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• UNF Aalborg: Søren Aksel Helbo Bjergmark (SAHB), Jacob Hjort
Bundgaard (JAC),Lonnie MariaHansen(LMH),RasmusChristian
Pedersen (RCP), Tobias Bruun Aakjær (TAA), Anders Peter Væsel (APV)
ogMartinSohn Christensen(MS).

Der stemmes ved at række et farver papir i vejret. Et grønt papir er en stemme
for,ogetrødteren stemmeimod.

Vedtægtsændringer og optag af medlemsforeninger skal vedtages med
kvalificeretflertal,hvilketbetyderatminimum 19stemmeberettigedeskal
stemme for, for at et givent forslag er vedtaget. Ugyldige og blanke stemmer
tællerderforsomenstemmeimodforslaget.

Andre afstemninger foregår ved almindeligt flertal blandt gyldige, ikke-blanke
stemmer.

4. Godkendelse af dagsordenen

Gennemgang ved de interne revisorer tilføjes til punkt 6, og dagsordenen
godkendes med denne ændring.

5. Formandsberetning ved JPT (bilag 2)

JakobPeterThorsbro(JPT)aflæggerformandsberetning.Talepapireratfindei
bilag 2A, og slideshow er at finde i bilag 2B.

Kommentar(MortenAgger,MOA):StortaktilJPTforathaveværetengod,
effektiv og struktureret formand, som har formået at lede bestyrelsen og indgå
ibestyrelsensarbejdesamtidig.

6. Kassereren giver en økonomisk 
statusberetning, fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse og fremlægger budget 
for det kommende regnskabsår til godkendelse. 
De interne revisorer gennemgår regnskabet 
(bilag 3, 4 og 5)

a.Økonomiskstatusberetning,vedMortenAgger (MOA)

Regnskabet og revision for 2016 er på grund af mange forskellige faktorer
blevetkraftigtforsinket,ogerderforførstblevetudsendthertilformiddag(d.
11. marts). De dele det var muligt at udsende tidligere, mente bestyrelsen ikke
varrepræsentativefordetsamlederegnskab.
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Af praktiske årsager er det printede regnskab en tidligere version end den der
blevudsendtidag(d.11.marts).Idenendeligeversionerderift.dettrykte
indført 3 linjer om regnskabspraksis og er desuden fjernet medlemstal, fordi de
ikkeerrevideredeendnu.

Grundet den sene udsendelse har det ikke været muligt at forberede sig på
spørgsmåltilregnskabetfordeinteresserede.DerforstårMOAtilrådighedde
kommende uger, hvis nogen skulle opstå.

OverskuddeteropdeltimidlerfraDUFogfriemidler.PengenefraDUFerlåst
til bestemte aktiviteter og derfor kan overskuddet ikke bruges frit. Sammenlagt
giverkerneaktiviteter,administrationsomkostningerogunderskuddetfracamps
390.217 kr, og så der er kun 4.783 kr tilbage fra DUF, hvorfor resten af
overskuddeterfriemidler.

Regnskabsåret er hele 2016 (1. januar - 31. december), og fordi nogle
aktivitetergårudoverdenneregnskabsperiode,erdertilgodehavendertil
2017-regnskabet.

b.Detreviderederegnskab,vedMOA(bilag3)

Det reviderede regnskab er at finde i bilag 3.

i. Passiver

Af egenkapitalen er 81.435 kr båndlagte midler fra DUF, mens frie
midlerudgør813.411kr.Midlernefra DUFbørbrugespå aktiviteter,og
DUF kan i princippet give os det mindre i støtte fremover, grundet
overskuddetafDUF-midler.Derforbørdenkommendebestyrelseøge
aktivitetsniveauet så det passer til DUF-støtten.

Leverandørerafvarerogtjenesteydelseromhandlerbilagfra 2016som
først er blevet betalt i 2017, blandt andet et transport-bilag og betaling
forbogholderiidecember.

Der er blevet givet penge til 2017-camps allerede i 2016 som
overførestilnæsteår.Fordelingenafsponsormidlertillokalforeningerne
gøres først i 2017 og dette overføres også til næste års regnskab.
Revisionerogsåførstforegåeti2017,sådisseudgifteroverføres
også.

ViergåetenlillesmulenediDUF-støtteogdererogsåbudgetteret
med en lidt mindre DUF-støtte til det kommende år, grundet
udmeldingerfraDUFom atpengeneskalfordelesmellem flere
foreninger.

Kommentar(NikolajSimling,NSK):Debeløbderervistpåside15,
ligner ikke hvor meget camps har kostet.
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Svar (MOA): Det er indtægter for camps. Dette er kun deres individuelle
indtægter (universitetsstøtte, deltagerbetaling, etc.) og ikke
fællessponsorater.

ii.Resultatopgørelsen(side11)

Der er et overskud i 2016 på ca. 90.000 kr. Dette er markant
anderledesenddetoverskudpå17.5kr.dervaribudgettetfremlagt
på generalforsamlingen 2016. Det skyldes forskellige ting. Blandt andet
atderikkeerblevetlavetligesåmangeaktivitetersomhåbet.Derblev
lagt meget arbejde i at få overblik over økonomien. Der blev ikke sigtet
efteretoverskudmendejligtatforeningensaktiviteterkan finansieres.

Der indkom 220.000 kr i sponsormidler til fordeling mellem UNF
Danmarkog lokalforeningerne.72.000 krafdissetilfalderUNF
Danmark.

Regnskabetersatoppåennymådeiforholdtiltidligere,pågrundaf
en nye eksten revisor. Støtte til camps har tidligere kun fremgået af
campregnskaberne,menfordiUNFDanmarkharsøgtpengesom
fællesmidler og derefter fordelt dem, optræder disse indtægter nu i
UNFDanmarksregnskabogså.

Der er bevilliget 395.000 kr fra DUF.

DiverseindtægterdækkeroveratUNFDanmarkharhaftudlægtil
lokalforeningerne, blandt andet klistermærker til markedsføring og en
fællesbestyrelsesweekend,ogoverførslernefralokalforeningernegår
så ind under indtægter.

Dereren samledeindtægterpå lidtover1mio.kr.

iii.Camps (side 15-20)

Dererindkomst625.000krifællesmidlertilcamps.Derblevialt
bevilget over 1 mio. kr. men det var nødvendigt at takke nej til nogle
midlerundervejs,hvilkethargjortdetsværtatfåoverblikover
campenes økonomi. 

Dererafholdt5camps,derøkonomiskerblevetkørtmegetforskelligt.
Alle camps har brugt færre penge end der stod på deres konto, men
grundetudgiftereftercamp-afslutning,harenkeltecampsetmindre
underskud. Der er et samlet underskud for camps på 8.455 kr.

Camp-regnskaberneerogsåsatlidtanderledesop,hvordernuunder
indtægter kun fremgår de penge campen selv har skaffet, herunder
deltagergebyrer.Dafællesmidlerneikkeerinkluderetideenkeltecamp-
regnskaber, ligner det at de fleste camps har stort underskud, selvom
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dette ikke er tilfældet. Indregning af en camps andel af fællesmidlerne
giverdetendeligeresultat.

I 2016-regnskabet er det campenes resultat før fællesmidler som
fremgårafresultatopgørelsen,hvordettidligerevarresultatetefter
fællesmidler. Tallene fra camps 2016 kan derfor ikke direkte
sammenlignesmedtidligereår.

iv.Landsarrangementer (side 21)

Udgiftertilkurser(side11)ermarkanthøjereendsidsteår.Dette
dækker over 4 deltagere til DUF-Refleks og de eksterne kursusholdere
påvintermødet,hvorfor stigningenpådennepostillustrereren
investeringer i de frivillige.

Allelandsarrangementerergåetunderbudget.Iårerdersomnoget
nyt opgjort om midlerne er brugt på transport, forplejning eller øvrige,
selvomdetteikkefremgårafregnskabet.Alle3landsmøderharhaft
lignende transportudgifter på ca. 15.000 kr. Sommermødet er dyrere
enddeandrefordiderisidsteøjeblikblevetlejetenskoletil17.500kr.
Hvis dette trækkes fra er der brugt ca. lige mange penge på møderne. 

Kommentar(MadsFrimannMadsen,MFM):Desudenvarder160
deltagere til sommermødet og den øgede udgift var ikke kun grundet
skoleleje.

Webgruppen og international har leveret et godt stykke arbejde og
deres udgiftererændretiforhold tilsidste år,grundetnye
prioriteringer, antal møder og lignende.

v.Administrationsudgifter (side22)

Der er en ændring i forsikringsposten, der er blevet en del mindre. Den
ulykkesforsikringdervartidligeredækkedeikkesom forventetog
derfor er denne ikke tegnet igen. Deltagere og frivillige skal have deres
egenulykkesforsikring,nårdedeltageriarrangementer,hvisdevil
være dækket.

”Transport,indland”dækkerprimærtoverWildcards.Derudoverligger
der transportudgifter til ting, der ikke hører ind under andre poster. Det
kunnef.eks.væremødermednyelokalforeningerellerarrangementeri
andre lokalforeninger. Posten er i år mindre end sidste år, da færre
typerbilagerposteretheriår.

”Transport, bestyrelsesmøder” er faldet en anelse. Den svinger fra år til
åraltefterhvorbestyrelsesmedlemmerneborogderharikkeværet
mange observatører til bestyrelsesmøderne. 
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”Regnskabsmæssig assistance” dækker over udgiften til vores
bogholder,derbogførerudgifterogrefundererbilag.Bogholderenhar
været brugt en del, hvor MOA og bogholderen har holdt et par længere
møderforatdanneoverblikoverøkonomien.Sammenholdtmed
udgiften for bogholder i 3 måneder i 2015, ligger niveauet stabilt.

vi.Likvidebeholdninger(side22)

Dette er en oversigt over hvad der står på de forskellige konti i banken.

Dererpengepåcampskonti,fordidisseerovergåettil2017-camps,
på trods af at kontienes navne fremgår som 2016-camps i regnskabet.

Derstårmangepengepåbådedriftskontoenogopsparingskontoen,
ca. 1,17 mio. totalt. I 2016 modtog vi allerede 100.000 kr. i støtte til
2017-camps,ogderudoverhavdeviogså148.000kr.istøttetil
lokalforeninger for 2016, der først er uddelt i 2017. Desuden har vi
modtaget15.000kr.tilnæstefordelingafsponsormidler.Derforstår
en del af pengene kun midlertidigt. Det er ca. 900.000 kr., som er reel
egenkapital.

c. Gennemgang ved de interne revisorer, Danni Randeris (DBR), Sarah
LundChristiansen(SLC)og Milena Laban(MIL)(bilag4)

De interne revisorer er Adam Jensen (AJ), Christian Kirk (CKI), Danni Randeris
(DBR)ogSarahLundChristiansen(SLC),mensMilenaLaban(MIL)harværet
revisorsuppleant. Alle 5 har deltaget i revisionen af regnskabet. Oplæg ved
DBR,SLCogMIL.

De interne revisorer opgave er at grundigt gennemgå regnskabet og
forretningsgange, vedtægter, vejledninger o.lign.; vurdere foreningens
økonomiske sundhed; vurdere om de anvendte midler er rimelige i forhold til
typenafudgiftogomdokumentationenforudgiftertilfredsstillende;ogvurdere
om vedtægter, love, regler, vejledninger, retningslinjer osv. vedtaget i
foreningenbliveroverholdt.

De interne revisores kommentarer er at finde i bilag 4.

Derhari2016væretca.1.200bilag.Deinternerevisorerharfundetfejleller
uhensigtsmæssigheder i 38,25% af bilagene, altså over 400 bilag.

Deinternerevisoreranbefaleratregnskabetgodkendes,menatderfølgesop
på de interne revisores kommentarer, da dette ikke skete året før.

i. Spørgsmålog kommentarer

Kommentar (Nicolai Bærentsen, NIB): At der ikke må benyttes
kvitteringer,menskalbenyttesbillettertiltransportrefusion,eretlevn
fra fortiden.
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Svar (MIL): Vejledningen foreskriver at det skal være billetten, så hvis
bestyrelsenmenernogetandet,skalvejledningenjobaretilrettes.

Kommentar (Ann Katrine Mouritsen, AKM): Grænsehandel må kun være
tilegetforbrug.

Kommentar (NSK):Der var meget snacks og sodavand tilbage efter
MatematikCamp,ogdetblevgivetvideretilEnvironmentCamp.

Kommentar (Nana Sofie Aarøé, NS):Når der bruges rejsekort i toget er
detikkeallestederman kan købebusbilletmedrejsekortet.

Svar (MIL): Dette er ikke de tilfælde der henvises til her, og hvis det er
nødvendigtattilkøbeenbusbillet,skrivermanenkommentarpåsit
bilag for at forklare det for kassereren og revisorer.

Kommentar(NIB):Detvarførstiløbetaf2016,atUberbleverklæret
ulovligt.

Kommentar(NSK):Erdetrevisorernesholdningattidsfristenpå2
måneder for færdiggørelse af regnskab skal ændres?

Svar(SLC):Nej,fristenbøroverholdes,darevisorerneellersharmeget
travlt for at kunne færdiggøre revisionen til tiden.

Kommentar(Maksym Kryshtalov,MASK):Ang.frivilligerklæringenkan
man ikke se på intranettet om man har en eller ej, og det kan ikke
tjekkesomdereren gældende.

Svar (MIL): Dette er kun med til at uddybe, at der ikke er styr på det.

Kommentar(MASK):Iforholdtilforplejningsbilag,sigerIatmanbåde
skal notere ned hvor mange der er købt ind til, og også hvor mange der
harspist.Hvornårerhvadgældende?

Svar (MIL): Ved store arrangementer, hvor det er svært at kende det
præciseantalspisende,noteresdeltagerantalellerantaltilmeldteog
ved mindre noterer hvem der har spist med.

Kommentar(SimonHøghAlbrechtsen,SIHA):Jegeritvivlomhvordan
man laver bilag til når man booster opslag på facebook, da de giver
ikkekvittering.

Svar (DBR): Hav så god dokumentation som muligt. Tag screenshot af
detogvedlægkontoudtogoverbeløbetogskrivenkommentarpå
bilaget om hvorfor bilaget ser ud som det gør. 

Kommentar(MLK):IMatematikCampsregnskabernogleafposterne
større end sidste år, og endda større end totalbeløbet for andre camps.
Erderfleredeltagereellerhvad?
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Svar (MOA): Der var 53 deltagere og det er en standard camp
størrelsesmæssigt.Mitindtrykeratdestorebeløberetudtrykforen
prioritering af brugen af pengene fra arrangørerne.

Kommentar(MLK):Enfordoblingiforplejningvirkersom ligelovligt
meget, er det grundet en specifik kantine?

Svar(MIL):Deterfra enkantine.

Svar (MOA): Ingen ansvarlige fra Matematik Camp er til stede.
Bestyrelsenundredesigogsåoverstørrelsenpåbeløbeneoghar
kommenteret det over for campen. Det er deres eget valg at prioritere
pengeneoghvisman vilhørebegrundelserfordettemåmanspørgeen
af ansvarspersonerne.

ii.Bemærkningerfrabestyrelsenang.deninternerevision,ved
Morten Agger (MOA)

Mangeafkritikpunkterneeropdagetundervejsogdeterforsøgtat
håndtere det undervejs og forberede 2017-regnskabet. 

F.eks.iforholdtiluddannelseafarrangører,erderblevetindførtet
uddannelsesforløb for camp-kasserere på vintermødet og årsmødet for
atuddannedissebedre,ogdererafbestyrelsenlavetenguidemed
den information kassererne har brug for fra årsmødet til
campafholdelse.

I forhold til forskud er der lavet en juridisk låneaftale i samarbejde med
deneksternerevisor.Derforkanmanundgånogleafkommentarerne
fra i år ved at bruge denne.

DererbehovforenmentalitetsændringiUNFomkringbudgetlægning.
Tidligere har udgifter været afstemt efter indtægter fordi det har været
sværtatskaffemidler.Nuerdermangemidlertilcamp-afholdelseogvi
skal derfor vurdere hvad der er relevant på baggrund af andre
retningslinjerendøkonomi.Mankanistedetafstemmemedhinanden
hvad der er rimeligt, og spørge UNF Danmarks kasserer for at finde en
godløsningforalle.Derudoverbørmanogsåhuskeatbrugehinanden
fremover.

Deinternerevisorersfremlæggelseerfraderessynsvinkel,ogdetkan
godt lyde som om man skal følge disse råd for de interne revisorers
skyld.Menderermangeandregrundetilatmanbørfølgereglerne.
F.eks. er der ikke nogen indtjening i UNF Danmark udover
deltagerbetalingertilcamps,ogderforkommervoresmidlerfra
sponsorindtægter og DUF-støtte, og det er således andre menneskers
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penge vi bruger. Revisionen er med til at sikre og vise medlemmerne at
pengeerbrugtpå en fornuftigmådeogpå bedstevis.

For at hjælpe med dette er en af de vigtigste ting at snakke med andre
mennesker.Nårmanmødesmedsincampellerharfællesspisning,så
fortæl det videre til dem der ikke er til stede i dag, og husk hinanden på
udfyldebilagsformularerordenligt,ogfåtagetbillederafkvitteringer,
før de er for udtværede.

Hvisvigørenindsatsidetnæsteårvildennegennemgangværemeget
kortere næste år.

d.Stemmeafgivelseomgodkendelseafregnskabet

Der er 28 stemmer for godkendelse af regnskabet. Regnskabet er dermed
enstemmigtgodkendt.

e. Budgettet for det kommende regnskabsår, ved Morten Agger (MOA)
(bilag5)

Ud fra regnskabet for 2016 er der lavet et budget for hvad den afgående
bestyrelseanbefalerforeningenatbrugepengepåi2017.Dettebudgeterat
finde i bilag 5.

Derforventessponsorindtægterlidthøjereendiår.SidsteårstoppedeJEP
med at søge penge da det budgetterede beløb var opnået, hvorfor det er
realistiskatskaffelidtflerepengeiår.

Rådighedsbeløbet fra DUF er nedjusteret en smule.

Dererindførtetadministrationsgebyrforcampsi2017somgiverenøget
indtægt til UNF Danmark. Administrationsgebyret skal dække nationale udgifter,
somskyldescamps,herundersommermødeogkoordinatorweekend.

I forhold til udgifter er administrationsudgifter budgetteret realistisk og ikke
højt,mensaktivitetsudgiftererbudgetteretoptimistiskhøjt,fordidereret
ønske om et øget aktivitetsniveau. Her er der afsat penge til Science Festival
og etvintermøde i2017.Desuden ønskes derflere landsdækkende
arrangementer, f.eks. fælles faglig dag eller noget andet.

DetogrupperWebogInternationalerblevetopjusteret,ligesomPR-gruppener
blevet genindført i budgettet. Fremover kommer markedsføringsmateriale til at
liggeunderPR-gruppen.

I forhold til administrationsudgifter har ”Transport, indland” været lav i år og høj
åretfør,sådenliggermidtimellemdetotal.Transporttilbestyrelsesmøderer
sat lidt højere end i 2016 så der er mulighed for flere observatører, etc.

Udgiftertilbogholderenersatefterhvormegetdererbrugti2016.
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Revisionen er sat en smule højere end 2016 for UNF Danmarks del, i tilfælde af
atdererudsvingiudgifternegrundetdennyerevisor.

Dette budget giver et overskud i 2017 også og vil øge egenkapitalen endnu
mere.Derforerdetteetincitamenttilatopjustereaktivitetsniveaueteller
alternativt nedbringe indtægterne. 

Kommentar (MFM): Transportpuljen, som ligger under projekter, er ikke at finde
idetnuværenderegnskab.

Svar (MOA): I det nuværende regnskab optræder denne ikke fordi der ikke er
brugtnogen pengepå posterne,hverkeni2016eller2015.

Svar (MIL): Jeg mener under revisionen at have set bilag der burde have ligget
her,så deernokendtunder”Transport,indland”.

Kommentar (Søren Aksel Helbo Bjergmark, SAHB): I Aalborg blev vi orienteret
omathvisetbudgetfremlæggestilgodkendelsekandetikkeændres.Detkan
fremlægges til orientering.

Svar(MIL):IfølgenoteapparatetkandergodtjusteresiUNFDanmarksbudget
trods vedtagelse på generalforsamlingen.

Kommentar(JacobBundgaard,JAC):Etparpuljerersatlidtoptimistiskhøjt.
Lægger det ikke op til et stort overskud igen næste år? Er det ikke bedre at
søgelidtfærrepenge?

Svar (MOA): Det kan man sige. Det er forskellige indgangsvinkler med samme
formål.Vihargjortdetpådennemådefordiviønskeratøgeaktivitetsniveauet
og har nye lokalforeninger og kommer ud til flere mennesker. Vi vil gerne lave
fleretingogikketjenepenge.Budgetteterenguidelineforhvadmansigter
efter.

Svar(MIL):NuvedialleatUNFDanmarkharpengeidetkommendeårsåfind
på gode projekter.

Kommentar(JAC):Erhøjebudgetterengodmådeatlæggeoptilethøjt
aktivitetsniveau?

Svar(MOA):Detkanikkeståaleneogskaberikkeisigselvethøjere
aktivitetsniveau. Der skal være noget ledelse i både UNF Danmark og camps
somhandlerefterbudgettet,ogmedbudgettetsignalererviatdererpenge
nok til at der laves en masse projekter.

Kommentar(TobiasPagsberg,TLP):Derer20.000kr.iprojektpuljen,hvor
mange af dem plejer at blive brugt?
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Svar (MOA): Vi har ikke brugt nogen i 2016. Som jeg husker det er det lang tid
siden puljenerblevetbrugt,men denerdetforatgivepladstilnyeinitiativer.

Kommentar (MFM): Det handler også om at vi som generalforsamling kigger på
budgettetogsigervigerneserderbliverbrugt20.000kr.tildette

Kommentar (MLK): Når der er et kæmpe overskud kunne man måske overveje
omfællesbestyrelsesweekendenskalbetalesafUNFDanmarkistedetforaf
lokalforeningerne. (sagt under punkt 8)

Der kaldes til afstemning om budgettet kan godkendes. Der er 28 stemmer for
godkendesafbudgettet.Budgetteterdermedenstemmigtgodkendt.

7. Valg af 1-4 interne revisorer, samt 1-2 
revisorsuppleanter

a.Valg afinternerevisorer

Danni Randeris (DBR), Sarah Lund Christiansen (SLC) og Steffen Strunge
Mathiesen(SSM)stillerop.

Der indstilles til afstemning om at der skal være 3 interne revisorer

Derer28stemmerforog3revisorergodkendesogdeerallevalgtved
fredsvalg.

b.Valg afinternerevisorsuppleanter:

Morten Agger (MOA) stiller op.

Derindstillestilafstemningomatderskalvære1suppleant.

28 stemmer for og 1 suppleant godkendes og MOA er valgt ved fredsvalg. 

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens foreslår at bibeholde et kontingent på 0 kr. 

Der indstilles til afstemning om at bibeholde et kontingent på 0 kr. for
medlemsforeningerne.

Der er 28 stemmer for et kontingent på 0 kr. Et kontingent på 0 kr er dermed
enstemmigt vedtaget.
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9. Sponsorfordelingsnøglen for regnskabsåret 
besluttes (bilag 6)

Bestyrelsensforslagtilsponsorfordelingsnøgleneratfindeibilag6.Hvisden
foreslåede nøgle ikke vedtages, faldes der tilbage på sidste års nøgle.

Bestyrelsenforeslårenfladfordelingsnøgle,fordiUNFDanmarkharfåetflere
indtægter, og ikke har behov for de ekstra midler, og forslår også fremover at
uddelesponsormidlerneiefteråretistedetforefternytår,såmidlernebliver
uddelt i den periode/sæson der er søgt til.

Denuværendebetingelserforudbetalingeriforslagetudvidetensmule,og
man forpligter sig ved udbetaling til at overholde dem. Er de ikke overholdt når
talleneopgøresvednytår,kan UNFDanmarkkrævemidlertilbagebetalt.

Desuden er der foreslået et anciennitetsprincip så nye foreninger skal vise, at
deharbehovformidlervedatoparbejdeaktivitetsniveauet.Detkanresulterei
tre forskellige udfald i fordelingsnøglen, alt efter om der under punkt 14 bliver
optaget0,1eller2nyelokalforeninger.Anciennitetsprincippetermedforat
vise hvad der er tiltænkt nye lokalforeninger, selvom dele af det ikke kan
kommeispiliår.Optagesdernyelokalforeningeriårogvedtagesderikkeen
ny nøgle i 2018, vil disse dele af anciennitetsprincippet træde i kraft. 

Kommentar (Morten Agger, MOA): Der vedtages en ny nøgle hvert år, så uanset
omdeterdennyeellerdengamle,gælderdetkunforfordelingafdetteårs
midler. Derfor er anciennitetsprincippet kun med for at danne et overblik over
hvadderertiltænktfordenyelokalforeninger.De3nøglerderergivetsom
eksempler er ikke 3 forskellige forslag, men tager højde for hvor mange nye
medlemsforeningerderoptagesietsenerepunktpå dagsordenen.

Kommentar (Danni Randeris, DBR):Hvis denne vedtages og der ikke vedtages
en nynæsteårtræderanciennitetsprincippetikraft.

Kommentar (Jacob Bundgaard, JAC): Hvis der fordeles midler i efteråret bliver
derså2fordelingeridetteregnskabsår,oghardetnegativekonsekvenserfor
lokalforeningerne?

Svar(MOA):Ja,derbliverlavet2indbetalingerikalenderåret2017,hvisdette
vedtages. Hvis vi er interesseret i at fordele til sæsoner i stedet for kalenderår
så vilderentenværeetårmed2betalinger,elleretårudenbetalinger.

Svar (Milena Laban, MIL): De lokalforeninger der, ligesom UNF Danmark,
bogførerbagud,vilikkebliveafpåvirketafdette.
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Kommentar (Nikolaj Simling, NSK): Til forslagsworkshoppen diskuteredes det at
ladeværemedatoptagedenyelokalforeningerendeligtmenistedetbetinget.
Hvad vil det betyde for sponsorfordelingsnøglen?

Svar(JakobPeterThorsbro,JPT):Hvisdeoptagesbetinget,antagesdetatde
kommer til at opfylde betingelserne og vil få udbetalt midler. Overholder de ikke
betingelserneskaldetilbagebetalemidlernetilDK somså omfordeler.

Kommentar (MOA): I eksemplerne forsøger vi at vise hvad det betyder for
lokalforeningerne.Herharviprøvetatskrivepænetalbådeforprocentsatserne
og for de uddelte midler. De reelle fordelinger er ikke som det fremgår af
eksemplet.

Afstemningom dennyefordelingsnøgle:Derer28stemmerfordennye
fordelingsnøgle. Den er dermed enstemming vedtaget. 

10. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 
3 suppleanter

a. Valg af bestyrelse

FølgendepersoneropstillertilUNFDanmarksbestyrelse:

• Søren Aksel Helbo Bjergmark (SAHB). Sidder som formand i
Aalborgpt..Vilgernearbejdemedatgøresamarbejdetmellem
lokalforeningerne bedre. Alle 4 lokalforeninger stiller SAHB.

• MadsFrimannMadsen(MFM).HarværetiUNFsiden2011.Har
siddet i lokalbestyrelse i 4 år siden 2012 og været aktiv på mange
campssombådesocialansvarligogkoordinator.Vilgernearbejdepå
administrering og effektivisering af UNF Danmark. Han har været med til
atopstartebådeUNFVestsjællandogUNFLyngby,ogharerfaringmed
at motivere nye frivillige. MFM bliver stillet af UNF København, UNF
AarhusogUNFAalborg.

• Rasmus Rahbek Østergaard (RRO).Sidder i UNF Danmarks
bestyrelseiårogharværetaktivpåFysikCamp.Hanvilgernearbejde
for at der kommer styr på ting, der ikke er styr på, samt fortsætte
arbejdetfra iår.AllelokalforeningerstillerRRO.

• Jakob Peter Thorsbro (JPT). Har været i UNF Danmark-regi i 4 år,
herunder3årsombestyrelsesmedlem.Hanvilarbejdepåværdierog
sørge for at der ikke går viden tabt i forbindelse med overdragelser.
Hanvilarbejdeviderepådesidsteprojekterfraiår.Alle4
lokalforeninger stiller JPT.
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• Nikolaj Simling (NSK). Har været aktiv i UNF Københavns bestyrelse i
3årogvilgernehavenyeudfordringer.HarstorinteresseiUNF
Danmarks drift og virke. Var suppleant i UNF Danmark for 2 år siden og
vilgerneheltindnu.NSKbliverstilletafUNFKøbenhavn,UNFAalborg
og UNF Aarhus. 

• MartinGunnyJensen(GUN).ErlokalaktiviAarhusoghararbejdetpå
camps, og vil derfor gerne lave nationalt arbejde. GUN bliver stillet af
UNFKøbenhavn,UNFAalborgogUNFAarhus.

• Jacob Bundgaard (JAC).Startede i 2012 i UNF København og er
sidenflyttettilAalborg.Hanharikkekæmpevisioner,menvedderskal
laves en masse hårdt arbejde, som han gerne vil være en del af. Vil
gernehavelokaleforslagoppånationaltniveau.JACbliverstilletaf
UNF København, UNF Aalborg og UNF Aarhus.

Spørgsmåltilkandidaterne:

Kommentar (Alexander Korsvang Hagelskjær, AKH): GUN og JAC har
nævntigernevilarbejdepånationaleprojekter.Erdetcampseller
Science Festival?

Svar(JAC):Jegsynescampskørergodtogvilgernearbejdepå
Science Festival

Svar(GUN):Jegvilgernearbejdeudoverdestorebyerogudbrede
UNFs nationale arbejde.

Derstemmesomhvormangebestyrelsesmedlemmerderskalvære:

• Stemmer for 5 pladser i bestyrelsen: 28 stemmer imod.

• Stemmer for 6 pladser i bestyrelsen: 28 stemmer imod.

• Stemmer for 7 pladser i bestyrelsen: 28 stemmer for.

Der er dermed 7 pladser i bestyrelsen, og alle 7 kandidater vælges ved
fredsvalg.

b.Valg af suppleanter til bestyrelsen

Kasper Zøllner (KAZ) stiller op og bliver stillet af UNF København, UNF Aalborg,
UNF Aarhus.

Der stemmes om der skal være en suppleant: 28 stemmer for.

Der er dermed 1 suppleant og KAZ vælges ved fredsvalg.
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11. Behandling af indkomne forslag (bilag 7)

a. Forslag om åbne afstemninger, bortset fra ved personvalg, ved
Jacob Bundgaard (JAC) (bilag 7)

Det indsendte forslaget er at finde i bilag 7.

Forslagsstiller har foretaget ændringer i forslaget, som følge af
forslagsworkshoppen. Ændringen ift. det oprindelige forslag inkluderer optag
og ekskludering af medlemsforeninger som hemmelige afstemninger. Den nye
version lyder:

§14, stk. 4: ”Afstemninger om valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
og valg af interne revisorer og -suppleanter (jf. §17, stk. 2, §23 og §32) samt
optagelse og ekskludering af medlemsforeninger (jf.§11) afholdes som
hemmelige afstemninger. Øvrige afstemninger afholdes som åbne
afstemninger.”

Forslaget stilles fordi man ifølge vedtægterne har mulighed for hemmelig
afstemning, som tit benyttes. De delegeredeer ofte bestyrelsesmedlemmer fra
lokalforeningerne, og derfor er det en form for repræsentativt demokrati, og
derfor er det specielt, at der ofte afholdes hemmelige afstemninger.

Derfor foreslås at der kun er hemmelig afstemning ved specifikke afstemninger,
som valg af bestyrelsesmedlemmer og optag og ekskludering af lokalforening.

Flere personer gav på forslagsworkshoppen udtryk for at der kunne være andre
personfølsomme sager, hvor hemmelig afstemning kunne være interessant.

Kommentar (Maksym Kryshtalov, MASK): Det vil være bedre hvis det var en
valgfri for den person/forening der stemmes om, om man skulle stemme
hemmeligt. På den måde beskytter man den der stemmes om og ikke den der
stemmer.

Svar (JAC): Jeg valgte at det bare var hemmelig afstemning for at undgå
diskussionen om afstemningsform under en generalforsamling. 

Kommentar (Kasper Zøllner, KAZ): Er det indforstået at afstemninger om
antallet af bestyrelsesmedlemmer er inkluderet i dette,da man her også kan
fravælge folk?

Svar (JAC): I vedtægterne er det ikke specificeret hvordan man vælger antallet
men i definitionen her ville jeg mene at ja, antallet af bestyrelsesmedlemmer er
inkluderet.

Kommentar (MIL): Det giver god mening i et repræsentativt demokrati at man
kan se hvad ens repræsentant har stemt
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Kommentar (Maria Lyngby Karlsen, MLK): Jeg er som sådan ikke imod åbne
afstemninger,menjegerimodkonkretdetderståriforslaget.Jegvilgerne
have en løsning som kan tage højde for uforudsete situationer.

Kommentar(JAC):Jegmenteatmankunnetagehøjdeforantalletaf
bestyrelsesmedlemmer senere, men ellers mener jeg forslaget er godtsom det
erher.

Kommentar (SIHA): Jeg mener der mangler diskussion, og at det ikke er
afklaretomdeterden generelleellerspecifikkeversionderbruges.

Svar (JAC): Diskussionen har været 2  gange før, på
fællesbestyrelsesweekendenogforslagsworkshoppen.Jegstillerdetteforslag
og mener dette er en god løsning.

Der skrides til afstemning. Der stemmes om den ændrede version, da
generalforsamlingenmeneratændringenliggerindenformotivationen.MLK
beder om hemmelig afstemning.

MadsFrimannMadsen(MFM)ønskerenuformeltilkendegivelsefrahelesalen
om forslaget. I salen er der 41 stemmer for forslaget og 6 stemmer imod. 5
stemmerblankt.

Resustatet af afstemningen blandt de stemmeberettigede: 18 stemmer for, 9
imodog1blank.Forslageterdermederforslagetforkastet.

b.Mindre tilretning af strukturen i §32, ved Milena Laban (MIL)

IUNFDanmarksvedtægterstarterdeparagraffersomeropdeltistykkermed
stk. 1. Kun §32 består af tekst efterfulgt af stk 1. MIL foreslår at §32 ændres
sådenindledendetekstbliverstk.1ogdetnuværendestk.1bliverændrettil
stk. 2, så den matcher resten af vedtægterne. Henvisninger til denne paragraf
bliverefterfølgendetilpasset.

Generalforsamlingen vurderer, at vi godt kan lave denne ændring, selvom
forslagetikkeerindkommetrettidigt,da detikkeændrerparagraffensindhold.

Der er 28 stemmer for at §32 omnummereres. Forslaget er derfor enstemmigt
vedtaget.

12. Forslag omkring frivilligerklæringen (bilag 8)

Martin Sohn Christensen (MS) stiller forslag om en engelsk frivilligerklæring. I
Aalborg er der engelsktalende frivillige, og de synes det er underligt at skulle
skrive under på et dansk dokument. Forslaget er udsendt til korrekturlisten. Den
engelske frivilligerklæring er at finde i bilag 8.
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På forslagsworkshoppen var der enighed om at konceptet med en engelsk
frivilligerklæringergodt,menatdenneikkeskalværedengældende,meni
stedet fungere som foreningens officielle oversættelse.

Kommentar(MilenaLaban,MIL):Mankunneskriveatvedtvivlsspørgsmåler
den danske gyldige så man ikke læggerop til at skrive under på et uforståeligt
dokument.

Kommentar (Simon Høgh Albrechsen, SIHA): Erklæringen referer til politikken
ombeskyttelseafpersonligeoplysninger,somderforogså børoversættes.

Der er stemning på generalforsamlingen til at vedlægge som et krav til den
kommendebestyrelse,atpersondatapolitikkenskaloversættestilengelsk.

Det besluttes at stemme om hvorvidt der skal udformes en engelsk
frivilligerklæring,medudgangspunktidetteudkast.Hvisvedtaget,pålægges
bestyrelsen desuden at oversætte persondatapolitikken til engelsk.

Derer28stemmerforforslaget.Deterderforenstemmingvedtaget.

13. Indstilling af to 
repræsentantskabsmedlemmer fra hver
medlemsforening for det kommende år

• UNF Aalborg indstiller Anders Peter Væsel (APV) og Martin Sohn
Christensen (MS)

• UNF Aarhus indstiller Tine Stenfalk (TS) og Simon Høgh Albrechsen
(SIHA)

• UNF København indstiller Nana Ginnerup (NG) og Maksym Kryshtalov
(MASK)

• UNF Odense indstiller Maria Lyngby Karlsen (MLK) og Henrik Egemose
Schmidt (HEM)

Efter den endelige optagelse af UNF Vestsjælland genoptages dette punkt.

• UNF Vestsjælland indstiller Alberthe Jasminn Paprika Bruun (JBU) og
Peter Holst-Nielsen (PHN)

14. Optagelse af medlemsforeninger (bilag 9 og 
10)

a. Processen for optagelse af nye medlemsforeninger

UNF Vestsjælland og UNF Lyngby har ansøgt om optagelse i UNF Danmark.
Deres ansøgninger og medfølgende dokumenter er at finde i bilag  9 hhv. 10.
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Begge ansøgerforeninger opfylder §8. Foreningerne skal optages med 
kvalificeretflertal(19stemmerfor).Forudendetteskalansøgerforeningerne
indenfor 1 år efter indsendelse af begæring om optagelse, bekræfte dette ved
deresegen højestemyndighed.

Det bliver på generalforsamlingen diskuteret om rækkefølgen er vigtig, dvs. om
denyemedlemsforeningersgeneralforsamlingerførsteskaltage stillingtil
optagelse efter UNF Danmarks generalforsamling, eller om rækkefølgen ikke er
afgørende.Konklusionen bliveratrækkefølgenikkeerafgørende.

UNF Vestsjælland har på deres generalforsamling besluttet at de gerne vil
optagesiUNFDanmark,mensUNFLyngbysgeneralforsamlingendnuikkehar
taget stilling til dette.

b.PræsentationafUNFVestsjælland,vedformandPeterHolst-Nielsen
(PHN) og næstformand Alberthe Jasminn Paprika Bruun (JBU) (bilag
10).

Den indsendte begæring om optagelse samt vedlagte dokumenter er at finde i
bilag10A,10Bog10C.

Vi er oprettet i oktober, udelukkende med henblik på optag i UNF Danmark. Vi
erheltnyeUNF’ereallesammen,hvilketharfordeleogulemper.Vihartæt
kontakt med MFM. Vi arbejder på at udbrede naturvidenskab på Vestsjælland og
vækfrastorbyerneogønskeratudbredesigtilgymnasierognedad,
aldersmæssigt.

Kommentar (MIL): Hvor har I fået midler fra i år?

Svar(PHN):Viharengældspost,som erbemærketiforbindelsemed
regnskabet. Det er penge der skyldes til kassereren. Resten af vores midler er
givetsom produktsponsoraterfra Selandia CenterforErhvervsrettede
Uddannelser.

Kommentar(MariaLyngbyKarlsen,MLK):Visnakkedeigåromatnogenafos
gerne vil se et budget og en plan for den kommende sæson. Jeg regner ikke
medatIharnåetatlavedetsidenigår,menharIenplanomhvornårdetkan
fås?

Svar(PHN):Viharpåbegyndtetbudgettilnæsteår.Planerforåreterlidtmere
løse og vi prøver at gøre alt hvad vi kan. Vi er kun 3 mennesker i bestyrelsen,
men arbejderpå det.

Kommentar (SIHA): Hvor mange medlemmer har i pt?

Svar(PHN):Knap20.
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Kommentar (MIL): Hvor mange frivillige har i og har i gjort tanker om hvordan i
fårflere?

Svar (PHN): Vi har udelukkende frivillige pt., fordi når folk har ønsket at blive
medlem,harvifåetengageretdemiforeningen,sådeerblevetfrivillige.Vores
plan pt er at målrette os mod gymnasierne i Slagelse for at skaffe flere frivillige.

Kommentar(SIHA):SpørgsmåltilUNFDanmarksbestyrelse:Derskalvære
mindst 10 medlemmer. Er det betalende medlemmer?

Svar(JakobPeterThorsbro,JPT):Ikkenødvendigvis.Deterpersonermedfulde
medlemsrettigheder.

Kommentar(SteffenStrungeMathiesen,SSM):Hvormangearrangementerog
deltagere har i haft?

Svar(PHN):Viharafholdt3arrangementersidsteårog1iår.Viharsvingende
deltagerantal fra godt 20-30, ned til et foredrag der har været promoveret
dårligtoghvorvikun varen håndfuld.

Kommentar (MIL): Har i overvejet relationer til Science Centeret i Sorø?

Svar(PHN):ViharværetikontaktmedSciencekoordinatoriSorøkommunei
forbindelse til Science Centeret og folkeskoler i området, da det er et sted vi
rigtiggernevilind,ogsåiforholdtilsamarbejdemedUNFDanmark,dadehar
super gode faciliteter. 

c.PræsentationafUNFLyngby,vedformandMadsFrimannMadsen
(MFM) (bilag 9).

Denindsendtebegæringomoptagelsesamtvedlagtedokumentereratfindei
bilag 9A, 9B, 9C, 9D og 9E.

ViharstiftetUNFLyngbymedhovedsædepå DTU,somUNFiforvejenhargodt
samarbejde med, men hvor vi følte at der manglede flere aktiviteter.
SamarbejdetharviovertagetfraUNFKøbenhavn,sådereralleredekontor,
lager og lignende og en aftale i forhold til bookning af lokaler.

Derharværetflerearrangementerogdeltagere.Planernefordenkommende
tid er at blive mere kendte. Vi har lavet PR med UNF København, men er ikke
mediderestrykmaterialeogerderforikkekommetudtilgymnasieelevernepå
Sjælland, hvorfor vi har haft svingende deltagerantal. Vi skal have fokus på PR
ogvidereudviklingafforeningen.Denuværendefrivilligeernogenderikke
tidligere har lavet lokalarbejde, og har derfor masser af energi.
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Kommentar (MIL): Hvor stammer jeres økonomi fra?

Svar(MFM):Iforbindelsemedovertagaflokaler,etc.påDTUharviogså
overtaget DTUs støtte til UNF København på ca. 30.000 og derudover har vi
noglebetalendefrivillige.

Kommentar (Rasmus ChristianPedersen, RCP): Har I et budget og en plan, da I
skriverivilnedtrappemængdenafarrangementerforatfå merePR?

Svar (MFM): Sidste år var der mange arrangementer som blev holdt tæt efter
hinanden,hvilketvarstorenmundfuldfordeikkealtformangefrivillige.Derfor
vil vi ikke holde for mange arrangementer, men i stedet bruge tid på at
promoveredemderafholdes,sådererenvekslenfordefrivillige.Ligenuhar
vi robotworkshop hvor vi lavede et boostet opslag som gav ca. halvdelen af
deltagerneogrestenerkommetgennemuniversitetskontakter.

Kommentar (Jacob Bundgaard, JAC): Har I kapital nok til at komme igennem
detteårogpasserdetmedIkan afholdedetIvil?

Svar (MFM): Vi har allerede været i kommunikation med UNF København, fordi
deindhenterkontingenterfra allegymnasierogdemvilvigerneovertagenogle
af. Vi har arbejdet på et budget for næste år og en kontingentaftale med UNF
København.

Kommentar (Maria Lyngby Karlsen, MLK): Det regnskab der sendes ud, bør
måskerevidereslidtdadeteretstandardregnskabognogleafposterneer
meget malplacerede.

Svar(MFM):Viharkiggetpå detogerigangmedatændredet.

Kommentar (SIHA): Der er småfejl i vedtægterne, er der planer for at rette op
på det?

Svar (MFM): Der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.
Dererogsåandreproblemeriforholdtilhvordanbestyrelsenvælgesind,som
også bliver håndteret der ogikke giver problemer indtil da.

Kommentar(NSK):JegharfulgtmediUNFKøbenhavnindefraogUNFLyngby
udefra, og har en oplevelse af at UNF Lyngby er velfungerende og stabilt
kørende.

MFMgennemgårbudgettetfor2017:

For gymnasiekontingenterne vil der komme penge ind igennem UNF
Københavnforikkeatforvirregymnasierne.

Vi har kigget på antallet af frivillige og antal frivillige pr. arrangement og
gangetopforatfå antalletafarrangementer.
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Der er indkøbt nogle bannere.

VibrugeriZettletilattageimodpenge,fordidetgiverenoversigtover
både kontanter og kreditkort, og dette er der indkøbt en terminal til.

Iforholdtilsocialeaktiviteterskerderenstigningfordisidsteårkun
gælder for et halvt år. Der skal være et arrangement ca. hver 2. måned.

Derharværetforplejningunderrobotworkshoppen,derløberover6
gange. Desuden været materialeindkøb til workshoppen.

Dergivesforedragsgaveraf200kr.

Kommentar (Kasper Zøllner, KAZ): I Aarhus køres der med at hvis deltagerne
kanvisemedlemskabfraenandenforeningkommerdeind.Detkunnevære
fedt hvis der blev en fælles retningslinje for hvordan det foregår. Hvordan ser
UNFLyngbypå ommedlemmerafUNFKøbenhavnervelkomneiUNFLyngby?

Svar (MFM): Medlemmer i UNF København og UNF Lyngby kan deltage i begges
arrangementer.Hvisvioptagesvivilgernelaveenfællesaftaleomhvadvikan
tilbyde hinanden i alle lokalforeningerne.

Kommentar(PHN):BeggenyeforeningerharværetikontaktmedUNF
København i forhold til en aftale, så de nye foreninger ikke er uattraktive for
gymnasieroglignende.

d.Generelt om optagelse af nye medlemsforeninger

Kommentar(ReneMejerLauritsen,RML):Deterfedtatderernogleheltnye
der vil starte en forening op, ligesom nogle kendte ansigter også gerne vil, for
detkrævertidogkræfter.

Det er under generalforsamlingen samt den forudgående forslagsworkshop
udtryktetønske om atderfremsendes uddybende dokumenterfra
ansøgerforeningen, samt om vi kan betinge optagelsen af at disse dokumenter
fremsendes.Dirigentenmenerikkeatvedtægterneindeholdermulighedforat
betinge en optagelse, men at generalforsamlingen naturligvis kan bede om at få
derelevantedokumenterfremsendt.

e. Afstemning om optagelse.

Optagelseskermed kvalificeretflertal,hvilketbetyderatderskalvære19
stemmer for optagelse.

i. UNFVestsjællandsoptagelse:

28 stemmer for at optage UNF Vestsjælland i UNF Danmark. UNF
VestsjællanderdermedenstemmigtoptagetiUNFDanmark.



Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Danmark

www.unf.dk

UNF Danmark

c/o H.C. Ørsted Institutet
Universitetsparken5
2100 København Ø

www.unf.dk

Side 22 af 25

Da UNF Vestsjællands generalforsamling allerede har besluttet sig for at
villeoptagesiUNFDanmark,træderoptagelsenikraftumiddelbart
efter generalforsamlingens afslutning.

Dererpågeneralforsamlingengivetudtrykforatønskeom atder
eftersendes et budget.

ii.UNFLyngbysoptagelse:

28 stemmer for at optage UNF Lyngby i UNF Danmark. UNF Lyngby er
dermedenstemmigtoptagetiUNFDanmark.

Da UNF Lyngbys generalforsamling endnu ikke har taget stilling til
optagelseiUNFDanmark,træderoptagelsenikraft,nåroghvisUNF
Lyngbys generalforsamling besluttet dette. Dette skal ske inden et år
fraindsendelsenafbegæringafoptagelse.Foratfådelimidlerneud
fra fordelingsnøglen, skal dette ske inden fordelingen af midlerne.

Dererpå generalforsamlingen givetudtrykforatderønskes
eftersendet et regnskab med reviderede titler.

Kommentar(DanniRanderis,DBR):Enopfordringtilatdenyeforeninger
kontakter webgruppen og den nye bestyrelse for UNF Danmark, så vi kan
sammenkøreregistrero.lign.bl.a.iforholdtilmedlemmerogwebsystemer.

f. Kommentarer om optagelsen af de nye foreninger, og hvad der kan
gøresbedreendandengang.

Kommentar (MIL): Som udenforstående synes jeg ikke man fik meget
information.Detkunnehaveværetønskværdigt,såsnartdenyeforeninger
viste at de ville være en del af UNF, så de løbende kunne være blevet integreret
iprocesserne.

Kommentar (MFM): Når man læser vedtægterne er der en paragraf om
foreløbigeoptagelse,ogdennebeslutningliggerhosrepræsentantskabet.Der
har derfor har der været forvirring om hvem der skulle sendes dokumenter til,
ligesomderharværetenuheldiglangbehandlingstidhosrepræsentantskabet.
Der bør kvitteres for henvendelser og reageres på dem.

Svar(MLK):Som repræsentantskabvarviitvivl,dadetikkeerdenye
medlemsforeninger der skal sende dokumenter til os, men i stedet UNF
Danmarksbestyrelsederskalsendedettilrepræsentantskabetefterdehar
modtaget optagelsesbegæringen. Derfor var vi i Odense forvirrede over hvor
mailskomfra oghvorfor.

Kommentar (Maksym Kryshtalov, MASK): UNF Lyngby fik at vide af UNF
Danmarksbestyrelseatdetskullesendestilrepræsentantskabet

Kommentar (PHN): Der mangler klare kommandoveje og respons.
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Kommentar (MIL): Så ledelsen skulle have taget mere hånd om det og støttet
processen mere.

Svar (JPT):Bestyrelsen var i tvivl om hvad der skulle ind til repræsentantskabet
ogkommunikeredelængemeddemogderfortrakdetud.

Dererenighedblandtgeneralforsamlingenom atpålæggedenkommende
bestyrelse at få nedskrevet, hvordan optag af nye medlemsforeninger bør
foregå,udfradeerfaringerrelevanteparterhargjortsigmht.UNFLyngbyog
Vestsjælland, og om nødvendigt udarbejde vedtægtsændringer.

15. Eventuelt

a. Holdninger, ved Rasmus Rahbek Østergaard (RRO)

Til fællesbestyrelsen blev der arbejdet med dette, og der var enighed om 3
fælles holdninger:

• Naturvidenskabelig undervisning skal være engagerende og af høj
kvalitet.

• Alle skal have adgang til naturvidenskabelig uddannelse.

• Naturvidenskab og en kritisk tilgang til omverdenen er en del af den
almene dannelse.

Er arbejdet omkring politiske holdninger noget den nye bestyrelse bør gå videre
med?

Kommentar (Simon Høgh Albrechtsen, SIHA): Først var jeg stærkt imod
holdninger da vi ikke kunne blive enige. Dem vi er enige om er så vage og
ligegyldige at der ikke er nogen grund til at have en holdning

Kommentar (Maria Lyngby Karlsen, MLK): De fleste vil ikke have et
holdningsprogram, men hvis et holdningsprogram gør at vi i UNF har de samme
holdninger i hele foreningen, så ville vi gerne stemme for det.

Kommentar (Jacob Bundgaard, JAC): Disse skal bruges til kommunikation
udadtil og hvis nogen kan bruge det til noget er det fint, men jeg tror ikke jeg
kan.

Kommentar (RRO): Disse er foreløbige og kan opdateres, men er et
udgangspunkt.

Der skal tages stilling til om bestyrelsen skal arbejde frem mod et fælles
holdningsprogram for hele UNF af bestyrelsen. Der ønskes en
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hensigtserklæring blandt de delegerede, men da punktet er under eventuelt, er
bestyrelsenikkebundetafdet.

Der stemmes om der skal arbejdes videre med holdninger for UNF. Der er 15
foretfællesprogram,12blankeog1imod.Dererderforflertalforatden
kommende bestyrelse arbejder videre med det.

b.Meningstilkendegivelse ang.strategiproces,ved Jacob Peter
Thorsbro (JPT)

Voresnuværendestrategiløberkun til2018.

Der er to modeller. Enten skal der bygges en ny vision og en strategi på den.
Ellersskalderudarbejdesennystrategipådeneksisterendevision.Den
afgående bestyrelse anbefaler sidstnævnte.

Dergivesenmeningstilkendegivelsefrahelesalen:41stemmerforatbeholde
visionen. 0 stemmer for at starte med en ny vision. Der er flertal blandt hele
salenforatarbejdevideremeddennuværendevision,nårderlavesenny
strategi.

16. Næste møde

UNF Danmarks bestyrelse har tiltænkt samme ordning som normalt så UNF
Aarhus har næste årsmøde. Dog har ingen af foreningerne holdt
generalforsamling endnu, og ingen aftaler er på plads endnu.

Efter generalforsamlingens afslutning er datoen for årsmødet 2018 fastlagt til
d. 2-4. marts 2018, hvorfor næste ordinære generalforsamlingen finder sted i
denne weekend.

17. Mødeevaluering

Kommentar (Nikolaj Simling, NSK): Jeg synes det er super godt med
forslagsworkshopinden.Detgørgeneralforsamlingenmegetlettereatafholde.

Kommentar (NSK): Økonomidelen fyldte rigtig meget, hvilket er fair men det var
lidtioverkanten.

Svar (Sarah Lund Christiansen, SLC): Sidste år blev økonomien gennemgået
hurtigereogdererikkesketnogen forbedringfra sidsteår.

Kommentar (Morten Agger, MOA): Der har været relativ meget økonomi i år,
men dethængersammen med atøkonomien altid eroppe på en
generalforsamling, mens at de andre punkters indhold afhænger af indsendte
forslag,ogiårharderikkeværetså mangeafdem.

Kommentar (Jeppe Sinkbæk Thomsen, JET): Vi har haft en god ordstyrer. 




