
 

Referat af UNF Danmarks generalforsamling d. 31. 
oktober 2020 
Afholdt kl. 13.00 over Zoom (Zoom Video Communications) 

Generalforsamling deltagernes 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 
Notering af stemmeberettigede 

● Fra lokalforeninger 
○ Aalborg (7 stemmer): Ingen til stede 

○ Aarhus (7 stemmer): ELB (4), AMRO (3) 
○ Esbjerg (7 stemmer): SAHB (1), HHT (3), COT (3) 
○ København (7 stemmer): KNUT (2), NEM (2), KPL (2), RRO (1) 
○ Lyngby (7 stemmer): OUJ (4), MFM (3) 
○ Odense (7 stemmer): MLK (4), MBHA (3) 
○ Roskilde (7 stemmer): MASH (4), CTN (3) 
○ Vestsjælland (7 stemmer): Ingen til stede 

● Fra nationale projekter 
○ Biotech Camp 2020 (3 stemmer): ELB, AMRO, SFD 

○ Chemistry Camp 2020 (3 stemmer): GUS (3) 
○ Computer Science Camp 2021 (3 stemmer): Ingen til stede 

○ Fysik Camp 2021 (3 stemmer): Ingen til stede 

○ Game Development Camp 2020 (3 stemmer): Ingen til stede 

○ Matematik Camp 2020 (3 stemmer): Ingen til stede 

● Fra nationale arbejdsgrupper 
○ International-gruppen (0 stemmer): 
○ PR-gruppen (0 stemme): 
○ Webgruppen (1 stemmer): NSK 

1. Valg af dirigent 
Landsbestyrelsen indstiller EHK, som er valgt ved fredsvalg 

 



 

2. Valg af referent 
Landsbestyrelsen indstiller CTN, som er valgt ved fredsvalg 

3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure (bilag 2) 
Dirigenten konkluderer at indkaldelsen er rettidigt indsendt. Bilag fra den udskudte generalforsamling i 

marts måned videre går til denne, som dog er blevet udsendt endnu engang 12 dage inden denne 

generalforsamling. Da vedtægterne foreskriver en generalforsamling i marts skal det selvfølgelig 

påpeges, at det ikke er foregået udelukkende pga pandemien. 

Stemme proceduren beskrevet i bilag 2 bliver præsenteret og godkendt. 

4. Valg af 2 stemmetællere 
Landsbestyrelsen indstiller NSK som stemmetæller. Han gennemgår det online stemmesystem. 

RRO stiller op. 

De to vælges ved fredsvalg. 

5. Årsberetning for 2019 
SB var formand i perioden 2019, men kunne ikke være her i dag. PHN (sekretær og medlem i 

landsbestyrelsen i 2019) taler i stedet. 

Se bilag (Årsstatus for 2019) 

6. Økonomisk statusberetning samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 
(Bilag 3) 
SSM fremlægger på vegne af landsbestyrelsen. Se bilag 3. 

7. Fremlæggelse af interne revisorers kommentarer til regnskabsåret (Bilag 5) 
SAHB fremlægger på vegne af intern revision. Regnskabet indstilles til godkendelse. Se bilag 5 for 

uddybende bemærkninger. 

8. Godkendelse af regnskab for 2019 
Dirigenten spørger om der er indvendinger til regnskabet. Da det ikke er tilfældet godkendes det. 

 



 

9. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse (Bilag 4) 
MFM fremlægger på vegne af landsbestyrelsen. Blandt andet udgifter til møder er sat op, da pandemien 

kan kræve andre omstændigheder end normalt. Se bilag 4. 

Dirigenten spørger om der er indvendinger til budgettet. Da det ikke er tilfældet godkendes det. 

10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27 
Der er ikke indsendt forslag til fordelingsnøgle. Deraf fortsætter den tidligere godkendte model. 

11. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer 
Til denne afstemning overgår MBHA’s stemmer til MLK. 

Følgende stiller: 

● AME 

● GUN 

● PHN 

● SSM 

● MBHA 

● VIC 

● MFM 

● OEWH 

Lige inden kandidaterne gives tid til at præsentere sig, vælger OEWH at trække sig. 

De resterende 7 kandidater får et minuts tid for at præsentere deres erfaring i foreningen. Se eventuelt 

intranettet. Det kontrolleres ligeledes, at hver kandidat er stillet af minimum 2 lokalforeninger hvilke var 

tilfældet. 

Der skrides til afstemning omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer. Først om 7 pladser, og hvis det 

ikke vedtages vil der skrides til yderligere afstemning om 6 eller 5. 

Med 36 stemmer for, 13 imod, 0 blanke stemmer og 0 ikke afgivne stemmer vedtages det hermed, at der 

skal være 7 bestyrelsesmedlemmer.  

De 7 kandidater vælges således ind ved fredsvalg. 

12. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter 
● EHK stiller op, stillet af København, Lyngby.og Roskilde. 

● NSK stiller op, stillet af København, Lyngby og Roskilde. 

● OEWH stiller op, stillet af København, Esbjerg, Lyngby og Roskilde. 

 



 

Der skrides til afstemning omkring antallet af suppleanter. Først om 3 pladser, og hvis det ikke vedtages 

vil der skrides til yderligere afstemning om 2, 1 eller 0. 

Med 40 stemmer for og 3 imod, 0 blanke og 1 ikke afgivet stemme vedtages det at have 3 suppleanter. 

De 3 kandidater er således valgt ved fredsvalg. 

13. Valg af 1-4 interne revisorer 
Følgende stiller: 

● RRO 

● SAHB 

● CTN 

Odenses stemmer omdelegeres nu som 3 til MLK, 3 til HDV og 1 til MBHA. 

CTN har tekniske problemer, og NSK overtager referent rollen resten af generalforsamlingen. 

Resultat: 

1. 44 stemmer for 3 interne revisorer 

2. 2 stemmer for færre end 3 interne revisorer 

3. 3 ikke-afgivne stemmer 

Alle kandidater er valgt ved fredsvalg 

14. Valg af 1-2 revisorsuppleanter 
Der skal være 1. jævnfør vedtægterne. 

AME opfordre EHK til at stille op. 

EHK stiller op, og bliver valgt ved fredsvalg 

15. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer 
Aalborg: (ikke tilstede) 

Aarhus: NV og MARI 

Esbjerg: COT og HHT 

Lyngby: OUJ, vender tilbage med den anden 

 



 

Odense: AHB, HDV 

København: KNUT, MRB 

Vestsjælland: (ikke tilstede) 

Roskilde: CTN og MASH 

16. Behandling af forslag 
Alle forslag er blevet trukket, med henblik på at tage dem op igen, når vi kan mødes til en fysisk 

generalforsamling. 

Der bliver spurgt om andre kan overtage forslagene. NSK mener det er en dirigentbeslutning, men at 

man jo kunne spørge om der er nogle der har lyst til det. 

MFM informere om at alle bilag som var indsendt til den ordinære generalforsamling tilbage i marts blev 

sendt ud til denne, på nær det forslag som var blevet trukket tilbage før deadline. Det nævnes her da der 

var tvivl om hvorvidt det var trykket tilbage før marts. GUN informerer om at det var blevet trukket inden 

GF i marts. 

EHK spørger om der er nogle der ønsker at fastholde forslagene. Det er der ikke nogle der ønsker, så de 

bortfalder. 

a) Politik for miljø og ansvarligt forbrug (Bilag 7) 

b) Foreningens registrering (Bilag 9) 

c) Foreningens hjemsted (vedtægt) (Bilag 8) 

d) Forslag om strategiske mål (Bilag 6) 

17. Eventuelt 
Intet ønskes taget op. 

 



 

18. Mødeevaluering 
NSK synes der var voldsomt mærkeligt at så mange stemmeberettigede, der ikke mødte op, og at der 

var en meget laissez faire holdning til det at have stemmeret. Han ved ikke om det er fordi folk er 

ligeglade eller hvad, men at der åbenlyst er noget der ikke virker. 

GUN foreslår at den nye bestyrelse undersøger, hvorfor der er så mange, specielt camps, som ikke er 

mødt op. Det kunne evt. skyldes at de ikke har vidst det. 

HHT: Der har været fravær af udsendelse af stemmefordelingen. Der har nok været mange der ikke 

vidste det. 

NSK fortæller at den ligger på hjemmesiden, men at den er meget utydeligt, og foreslår at den gøres lige 

så synlig som dagsordenen.  

MFM fortæller at han har informeret folk pr. mail. 

 

EHK erklærer GF for mødet afsluttet pr. 14:51 

 


