
 

Referat af UNF Danmarks ekstraordinære 
generalforsamling d. 4. juli 2020 
Afholdt kl. 12.00 over Zoom (Zoom Video Communications) 

Generalforsamlingdeltagernes fulde navne fremgår kun af referatet, hvis de var kandidater/blev valgt til 

tillidsposter. Andre personer henvises til ved deres “TBF”, hvis de har en. 

Praktisk information 
SSM byder velkommen til generalforsamlingen, og fortæller om de praktiske forhold.  

Notering af stemmeberettigede 
Som fordeling af stemmer blandt projekter og arbejdsgrupper genbruges den fordeling der var lavet 

forinden den aflyste generalforsamling i marts. Alle lokalforeninger, projekter og arbejdsgrupper er blevet 

bedt om på forhånd at informere om, hvem der er deres delegerede (det er ikke et krav at det oplyses før 

generalforsamlingen). Dem der ikke har givet nogen tilbagemelding bliver bedt om at gøre det nu. Listen 

af delegerede gennemgås og verificeres af SSM. 

Følgende er delegerede med stemmeret: 

● Fra lokalforeninger 
○ Aalborg (7 stemmer): CPAA (2 stemmer), DVD, EFLA (2 stemmer), KAM (2 stemmer). 

○ Aarhus (7 stemmer): FOE, NV (2 stemmer), SIHA (2 stemmer), SSM (2 stemmer). 

○ Esbjerg (7 stemmer): COT (2 stemmer), CTN (2 stemmer), HHT (2 stemmer), SAHB. 

○ København (7 stemmer): KPL, MIM, MRB, OEWH, SEBS (2 stemmer), VIC. 

○ Lyngby (7 stemmer): AMH, MFM (3 stemmer), OUJ (2 stemmer), TBR. 

○ Odense (7 stemmer): MBHA (2 stemmer), MLK (3 stemmer), SHAW (2 stemmer). 

○ Roskilde (7 stemmer): ARM (2 stemmer), CTN (3 stemmer), MASH (2 stemmer). 

○ Vestsjælland (7 stemmer): SHAW (7 stemmer). 

● Fra nationale projekter 
○ Biotech Camp 2020 (2 stemmer): NSK (2 stemmer). 

○ Chemistry Camp 2020 (2 stemmer): MLK, SHAW. 

○ Computer Science Camp 2020 (2 stemmer): OEWH (2 stemmer). 

○ Fysik Camp 2020 (2 stemmer): NG, RBE. 

 



 

○ Game Development Camp 2020 (2 stemmer): ATJP, TGR. 

○ Matematik Camp 2020 (2 stemmer): GUS (2 stemmer). 

○ Science Show Camp 2020 (2 stemmer): MSI, TLP. 

● Fra national arbejdsgrupper 
○ International-gruppen (2 stemmer): JKK (2 stemmer). 

○ PR-gruppen (1 stemme):  Ikke tilstede. 

○ Webgruppen (2 stemmer): DBR (2 stemmer). 

Der er således i alt 74 stemmer til stede til denne generalforsamling. 

Gennemgang af stemmesystemet 
Der stemmes via et online stemmesystem på intranettet, som kan findes på https://frivillig.unf.dk/voting. 

Der er tre forskellige typer afstemninger: 

(a) Åbne afstemninger, hvor det bliver offentliggjort, hvordan hver enkelt har stemt; 

(b) Lukkede afstemninger, hvor kun stemmeresultaterne bliver offentliggjort; og 

(c) Lukkede top-N-afstemninger, hvor kun det kun bliver offentliggjort, hvem der er blandt de N 

kandidater, der er fået flest stemmer, mens alle stemmetal holdes hemmelige. 

DBR spørger ind til hvordan data gemmes i databasen. SSM og NSK forklarer at der ved åbne 

afstemninger (type a) bliver knyttet en frivillig op hver stemme, mens at denne sammenknytning ikke 

findes ved lukkede afstemninger (type b og c). Ved top-N-afstemninger (type c) vil det af databasen 

fremgå, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat fik, selvom denne optælling ikke vises på intranettet. 

Der er ikke tidsstempler på stemmedataene. 

Der foretages en testafstemning for hver af de tre kategorier. En generalforsamlingsdeltager rapporterer 

om problemer med at registrere sin stemme. DBR fortæller at vores server var presset under testen, og 

at det formentlig er årsagen. Han opfordrer folk til at vente en smule før man stemmer, så ikke alle 

stemmer på én gang. Der opstår ikke yderligere problemer med stemmesystemet under afviklingen af 

generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller Jakob Peter Thorsbro (JPT), som vælges ved fredsvalg. 

 

https://frivillig.unf.dk/voting


 

2. Valg af referent 
Bestyrelsen indstiller Nikolaj Simling (NSK), som dog gerne ser andre stille op. Da der ikke er 
andre kandidater, vælges NSK ved fredsvalg. 

3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure 
Dirigenten bemærker at bestyrelsen d. 21. maj besluttede at afholde denne ekstraordinære 

generalforsamling, indkaldte til den d. 28. maj, og udsendte dagsordenen d. 20. juni. Dermed er 
generalforsamlingen rettidigt indkaldt. 

Bestyrelsen ønsker at fjerne nogle punkter fra dagsordenen, som er medtaget ved en fejl. Der er tale om 

punkt 7 (valg af 1–4 interne revisorer) og punkt 8 (valg af 1–2 revisorsuppleanter), således at dem der er 

det nu fortsætter på posterne. SSM oplyser at de har udtrykt ønske om at fortsætte. 

DBR pointerer at det er generalforsamlingen der bestemmer hvem der er revisorer, ikke bestyrelsen. 

NSK fortæller at han undrede sig over punktet, idet det vil være uheldigt, hvis de nye revisorer skal kigge 

på 2019-regnskabet, som jo ikke er godkendt endnu, når de gamle revisorer allerede har gjort det. 

SAHB korrigerer SSM, og fortæller, at de interne revisorer ikke er blevet spurgt. Han mener at hvis der 

vælges revisorer i dag, så bør det være for 2020 kun, så de gamle stadig er revisorer for 

2019-regnskabet. 

PHN bekræfter at de nuværende interne revisorer ikke er blevet kontaktet, og siger at det var en fejl at 

det blev sagt. 

En generalforsamlingsdeltager bemærker at valg af interne revisorer og revisorsupplenater også skal på 

dagsorden ved en ordinær generalforsamling, og hvis vi vælger nogle nu, skal de således bekræftes 

igen senere. 

MLK mener vi godt kan vælge revisorer for 2020 nu, som så kan gå i gange med arbejdet, og bemærker 

at det er usikkert, hvornår der kan holdes ordinær generalforsamling. 

GUN fortæller at det er den afgående bestyrelsens håb, at der kan afholdes en ordinær 

generalforsamling i løbet af efteråret. 

 



 

SAHB foreslår at der vælges interne revisorer for 2020 nu, således at dem valgt i 2019 kan arbejde 

videre på 2019-regnskabet. Flere er enige i at det kan vi godt jf. vedtægterne. 

Dirigenten foreslår at punkt 7 og 8 ændres til “valg af 1–4 interne revisorer for år 2020” og “valg 
af 1–2 revisorsuppleanter for år 2020”. Der er ingen indvendinger imod dette, og det er således 
vedtaget. 

Den modificerede dagsorden, samt forslag til stemmeprocedure (bilag 1), vedtages uden 
indvendinger. 

4. Valg af 2 stemmetællere 
Der stilles spørgsmål til hvad opgaven indebærer, idet vi har et online stemmesystem. Dirigenten 

forklarer at opgaven er at præsentere stemmeresultatet. 

SSM foreslår i spøg at vi kunne indstille UNF’s server. DBR mener ikke vi kan vælge en server som 

stemmetæller. 

Dirigenten siger at mindst én af stemmetællerne bør have adgang til stemmesystemet. NSK fortæller at 

der ikke er noget teknisk til hinder for, at andre end dem der har forberedt afstemningerne, kan være det, 

idet afstemningerne kan overdrages til dem. Det kræver ikke specielle tilladelse af bruge systemet. 

MLK foreslår at NSK og SSM vælges, da de kender systemet, og da ingen rigtigt er uvildige i dag. Begge 

accepterer nomineringen. 

Da der ikke er modkandidater vælges Nikolaj Simling (NSK) og Steffen Strunge Mathiesen (SSM) 
ved fredsvalg. 

5. Valg af 5–7 bestyrelsesmedlemmer 
Dirigenten beder alle kandidater melde sig. 

Kandidater til bestyrelsen er: 

● Steffen Strunge Mathiesen (SSM): Har siddet i landsbestyrelsen i de sidste to år, og vil gerne 

fortsætte. Har gjort sig nogle tanker om, hvordan vi får mere strategi og retning, og hvordan 

bestyrelsen bliver bedre ledelsesmæssigt. (Stillere: Aalborg, Aarhus, København, Lyngby og 

Roskilde.) 

 



 

● Martin Gunny Jensen (GUN): Har været i foreningen siden 2013. Har siddet i landsbestyrelsen 

de sidste par år og været campaktiv. Vil gerne løse de mere administrative opgaver. (Stillere: 

Aalborg, Esbjerg, København, Lyngby, Odense og Roskilde.) 

● Mads Frimann Madsen (MFM): Har været 9 år i UNF. Har siddet som lokalformand, i 

lokalbestyrelser (København og Lyngby), været koordinator og været i landsbestyrelsen. Vil 

gerne ind og arbejde med at få en mere fasttømret forening. (Stillere: Aalborg, Aarhus, 

København, Lyngby og Odense.) 

● Peter Holst-Nielsen (PHN): Har været formand i Vestsjælland, og siddet i landsbestyrelsen det 

sidste år som sekretær. Har gjort sig nogle tanker om, hvad der kan gøres bedre i 

landsbestyrelsen. Vil gerne arbejdet mere strategisk, og har gjort sig nogle betragtninger om 

ledelsen. Vil gerne outsource administration fra landsbestyrelsen, så der er plads til mere 

udvikling. (Stillere: Esbjerg, Odense og Roskilde.) 

● Victoria Bøje Inselmann (VIC): Har siddet i Københavns bestyrelse i tre år, herunder to år som 

formand. Har været på ledelseskursus hos DUF. Er rigtigt glad for at kunne bidrage til foreningen 

og kunne se udviklingen gennem årene, og vil derved gerne bruge sin erfaringer i UNF i 

landsbetsyrelsen. (Stillere: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Lyngby, Roskilde og 

Vestsjælland.) 

● Oscar Emil Winther Hildebrandt (OEWH): Da OEWH ikke er til stede præsenteres han i stedet 

af VIC. Har været i Københavns bestyrelse som kasserer og næstformand, og har været 

co-koordinator på CSC i år. Har længe snakket om at stille op til landsbestyrelsen. Hans vision er 

mere dynamik, engagement og inddragelse, og håber landsbestyrelsen ikke bare er 

administration, men også facilitation, og at man i UNF kan føle ejerskab. (Stillere: Aalborg, 

Aarhus, København, Lyngby, Odense, Roskilde og Vestsjælland.) 

Der skrides til afstemning. Pr. stemmeproceduren stemmes der først om der skal være 6 

bestyrelsesmedlemmer. En stemme imod er implicit en stemme for 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Afstemningen holdes som en hemmelig afstemning (type b). Der afgives 72 af 74 stemmer. 

● 61 stemmer for 

● 8 stemmer imod 

● 3 blanke stemmer 

 



 

Der er vedtaget at der skal være 6 bestyrelsesmedlemmer. Derved er alle 6 kandidater valgt til 
bestyrelsen ved fredsvalg. 

6. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter 
Dirigenten beder kandidater om at melde sig. 

Kandidater til at være bestyrelsessuppleanter er: 

● Kristoffer Post Lyngbirk (KPL): Har siddet i Københavns bestyrelse i 1,5 år; han kom ind i 

Januar 2018. Vil gerne tage over, hvis der er behov for det. Landsbestyrelsen lyder spændende, 

og vil gerne følge med i hvad der sker i den. At være suppleant er en god måde at præsenteres 

for det på. 

● Miamaja Sichlau Nielsen (MSI): Har siddet i landsbestyrelsen det indeværende år, og 

derudover lavet lokalarbejde og camparbejde, senest som koordinator i år. Er villig til at hjælpe 

igen, hvis det skulle være nødvendigt. 

● Tobias Pagsberg (TLP): Har været i foreningen siden 2014 (første foredragsvagt), og har været 

på 6 camps, så vidt han husker, samt koordinator på Englandsturen. Stiller op for at prøve 

hvordan det er at være i DK, men ved ikke om han har tiden til det, og stiller derfor kun op som 

suppleant. Har mange idéer til, hvordan man kan forbedre UNF. 

● Dominika Joanna Utko (DJU): Er forholdsvis ny i foreningen, og har kun været deltager på 

camps og på socialteamet på Masterclass (afholdt af København) i år. Vil gerne mere ind i UNF, 

og tænker at være suppleant er en god måde at komme det på. Har sabbatår, så i år passer 

godt. 

RRO påpeger at der også er krav om to stillere for at stille op som suppleant. Esbjerg, København, 

Lyngby og Roskilde vælger at stille alle kandidater. 

Der skrides til afstemning. Pr. stemmeproceduren stemmes der først om der skal være 3 suppleanter. En 

stemme imod er implicit en stemme for 0–2 suppleanter. Afstemningen holdes som en hemmelig 

afstemning (type b). Der afgives 71 af 74 stemmer. 

● 66 stemmer for 

● 5 stemmer imod 

● 0 blanke stemmer 

 



 

Der er vedtaget at der skal være 3 suppleanter, og der skrides til afstemning om, hvem af de 4 

kandidater det skal være. Afstemningen afholdes som en top-N-afstemning (type c). Man kan stemme på 

mellem 0 og 3 kandidater. Der afgives 71 af 74 stemmer. 

Valgt som bestyrelsessuppleanter er (i alfabetisk orden efter TBF): 

● Dominika Joanna Utko (DJU) 
● Kristoffer Post Lyngbirk (KPL) 
● Miamaja Sichlau Nielsen (MSI) 

7. Valg af 1–4 interne revisorer for år 2020 
Dirigenten beder kandidater om at melde sig. 

Kandidater til at være interne revisorer er: 

● Michael Birkerod Hansen (MBHA): Har lavet en hel masse i Odense, bl.a. som kasserer i 3 år, 

og er rigtig god til regnskaber og bilag. Har været med i UNF siden 2011, og synes stadig han har 

noget at bidrage med. Stiller op fordi det kunne være rigtig spændende, og fordi han gerne vil 

prøve noget nyt, da han planlægger at stoppe i Odenses bestyrelse. 

● Rasmus Rahbek Østergaard (RRO): Har været med i UNF siden 2012, og haft en masse 

forskellige poster. Var revisorsuppleant sidste år. Synes det var spændende, så vil gerne 

fortsætte. 

● Søren Aksel Helbo Bjergmark (SAHB): Har været revisor de sidste 2 år, og stiller op igen. Har 

været landskasserer før det. Synes det er sjovt at finde overordnede mønstre i vores regnskab, 

og vil gerne bidrage med det igen. 

SSM foreslår at kandidater til revisorsuppleanter også præsenteres nu, før valget af interne revisorer. 

Dirigenten beder kandidater om at melde sig. 

Kandidater til at være interne revisorsuppleanter er: 

● Thue Christian Thann Nikolajsen (CTN): Har været intern revisor i 2019, og kasserer i 

Roskilde. Har været med i UNF siden 2012–2013. Stiller op som revisorsuppleant i år pga. 

mindre tid ift. sidste år. 

 



 

Der skrides til afstemning om valg af interne revisorer. Pr. stemmeproceduren stemmes der først om der 

skal være 3 revisorer. En stemme imod er implicit en stemme for 1–2 interne revisorer. Afstemningen 

holdes som en hemmelig afstemning (type b). Der afgives 70 af 74 stemmer. 

● 56 stemmer for 

● 14 stemmer imod 

● 0 blanke stemmer 

Der er vedtaget at der skal være 3 interne revisorer. Derved er alle 3 kandidater valgt til interne 
revisorer ved fredsvalg. 

8. Valg af 1–4 revisorersuppleanter for år 2020 
Kandidater til at være interne revisorsupplenater blev præsenteret under forrige punkt. 

Der er én opstillet, Thue Christian Thann Nikolajsen (CTN), og der skal mindst vælges én. Da 
ingen stiller mistillid til CTN, er han valgt ved fredsvalg. 

9. Eventuelt 

Ordinær generalforsamling 
DBR spørger om bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om, hvornår og hvordan den ordinære 

generalforsamling, der skulle have været afholdt i marts, men blev aflyst pga. coronavirus, skal afholdes. 

SSM fortæller at der er blevet diskuterer flere modeller, men at det er planen at skal holdes inden 2020 

slutter. Diskussionerne har involveret repræsentantskabet, og ingen klare konklusioner angående 

afholdelse kom ud af disse. 

MFM fortæller at der har været snak om at holde den sammen med et sommermøde. Hvis det holdes på 

DTU er der nogle praktiske udfordringer der. Det er en opgave for den nye bestyrelse. 

MLK bemærker at det vigtigste er at der skal godkendes et regnskab. Dem der plejer at indsende forslag 

kan nok godt overtales til at gemme dem til næste år. 

DBR pointerer at generalforsamlingen er den øverste myndighed, og at vi er samlet nu. Han synes det er 

bedre at vi træffer en belutning om hvad der skal ske, end at det afklares mellem bestyrelsen og 

repræsentantskabet. 

 



 

NSK foreslår at generalforsamlingen pålægger den nye bestyrelse at holde en ordinær 

generalforsamling i efteråret 2020, om ikke andet online, og fortæller at han har undret sig over, hvorfor 

denne generalforsamling er ekstraordinær, og ikke bare en ordinære. MFM foreslår ligeledes at der skal 

holdes en ordinær generalforsamling inden 2020 slutter, i det bedst mulige format. 

SIHA fortæller at de i Aarhus har valgt at aflyse den helt, fordi der står i vedtægterne at den skal holdes i 

marts. SSM pointerer at vedtægterne er brudt uanset hvad. MASH er enig og siger at det er en force 

majeure lignede tilstand. 

SSM bemærker at vi ikke kan beslutte noget bindende, fordi det er under eventuelt. NSK er uenig i den 

udlægning. 

DBR mener det er underordnet om det er en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, men at det 

vigtige er at regnskabet godkendes. 

Dirigenten foreslår at generalforsamlingen pålægger den nye bestyrelse af afholde en 
generalforsamling i løbet af efteråret 2020, i det bedst mulige format. Der er ingen indvendinger 
imod dette, og det er således besluttet. 

Stemmer til generalforsamlingen 
NSK foreslår at det noteres hvor mange af generalforsamlingsdeltagerne der har stemmeret, og hvor 

mange der ikke har. 

DBR synes at det er lidt underligt at der er 44 personer til stede, når der er er 74 stemmer, og at det 

virker lidt udemokratisk. 

GUN fortæller at der er 

● 43 deltagere til generalforsamlingen via Zoom; og 

● 37 personer har stemmeret. 

HHT fortæller at der er én person (fra international) der stemte, selvom vedkommende ikke var med i 

Zoom-opkaldet. 

SSM fortæller at der er én person der har haft 10 stemmer. 

KAM pointerer at fordelingen af stemmeret er et resultatet af vores stemmesystem, og ikke har noget at 

gøre med formatet på generalforsamlingen. 

 



 

MFM har det samme pointen, og mener det er et udtryk for at vi er et repræsentativ demokrati, og at det 

samme kunne ske til en almindelig generalforsamling. Han mener det er en god diskussions at tage på 

et andet tidspunkt, evt. med udgangspunkt i et forlag til næste generalforsamling. 

DBR foreslår at alle har én stemme. 

Taksigelser 
NSK foreslår vi takker den afgående bestyrelse for deres indsats. Der klappes. 

SSM takker dirigenten og referenten. Der klappes ad to omgange. 

10. Mødeevaluering 
GUN mener at opremsning af delegerede og test af systemer burde ske efter valg af referent, så der kan 

tages referat til den del også. 

PHN roser folk for at være god til at slukke deres mikrofon, når de ikke talte, og til at have kamera tændt. 

SSM mener der er en kultur med at alle får ordet, indtil de ikke har mere at sige, og at man godt kan 

være bedre til at komme videre i teksten. 

MFM synes det er gået overraskende godt, selvom nogle punkter kunne have været bedre. Foreslår 

enten et livereferat eller et fælles slideshow, som alle kunne kigge med på undervejs. Han roser det nye 

stemmesystem. 

NSK mener ikke det kørte særligt meget i ring, og pointerer at formatet og stemmesystemet er nyt, så 

det tog naturligt noget tid at introducere. 

 

Dirigenten hæver mødet. 

 


