
Referat til UNF Danmarks Generalforsamling 2022
Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 14.00, Aarhus

1. Valg af dirigent: NSK - ingen andre opstillet -> NSK valgt

SSM står for teknik. Stemmesystemet på Frivilligsiden anvendes. Notering af delegerede.

Stemmeberettigede:
UNF København:

JKK (2), MUL (2) & KNUT (3)

JKK (5) indtil KNUT deltog.

UNF Aarhus:

NV (2), FOE (2), ULV (2), LILL (1)

UNF Odense:

KVB (2), HDV (1), AHB (2), LTTN (2)

UNF Aalborg:

NRO (2), EFLA (3), LVA (2)

UNF Lyngby:

MFM (7)

UNF Esbjerg:

HDV (5) via Fuldmagt fra HHT.

UNF Vestsjælland:

Ikke repræsenteret

Game Development Camp:

NRO (1), LVA (2)

Chemistry Camp:

GUS (3)

Fysik Camp:

CN (3)

Computer Science Camp:

SSM (3)

Matematik Camp:

HDV (3)

Webgruppen:

SSM (1)

PR-gruppen:

JKK (1)

Se bilag bagerst i referat for at konstatere hvilke delegerede, som har afgivet stemmer til de elektroniske

afstemninger.

Da nogle lokalforeninger ikke er repræsenteret spørger UVL, som stemmefordelingen ændres af den årsag.

NSK: Nej

2. Valg af referent

KENH stiller op. Ingen andre stiller op. KEHN valgt.

3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure (Bilag 1 & 2) NSK: indkaldt

rettidigt, Bilag indsendt rettidigt. ingen ændringsforslag, Forsinkelse på regnskab forklaret til

lokalforeningerne og repræsentantskabet. Generalforsamlingens gyldighed er godkendt af GF.

Dagsorden godkendt.



Stemmeprocedure som bestyrelsen ligger op til (se ekstern beskrivelse). Præsentation af UNFs

online stemmeværktøj. Stemmeprocedure vedtaget

4. Valg af 2 stemmetællere

NRO: Bør stemmetæller være personer uden stemmeret

SSM: Server tæller

MFM: Alle kan kontrollere hvad der skrives ind

NSK: der skal være to stemmetæller

SSM og GUN indstillet, ingen andre indstillet, vedtaget

5. Årsberetning for 2021

Formandsberetning MFM: vi har haft turbulent år med corona. på trods af dette har der været afholdt

camps. årsmødet omend mindre gav stadigt nye camps. siden 19 har vi ikke modtaget DUF midler,

men vi har søgt flere penge via fundraising, hvilket betyder at vi er kommet igennem tabet af

midlerne.

Dette var også året, hvor vi skulle sige farvel til en person med stor aktivitet i UNF.

Vi bør alle give selv klap på skulderen for at komme igennem et hårdt år, og at vi stadigt står stærk.

HDV: har fået fuldmagt fra HHT i UNF Esbjerg til at have 5 stemmer

MFM: delegerede skal være blandt egne medlemmer

ULV: Fuldmagt står over dette, pga retspraksis. Den delegerede er stadigt fra Esbjerg, men med

fuldmagt repræsenterer HDV Esbjergs delegerede

GUN: der bør står i fuldmagten hvad der kan stemmes før tid

SSM: kan man få fuldmagt til at stemme som man vil

PHN: carte blanche fuldmagter er relativt almindelige

Afstemning: GF2022 - Fuldmagt til afstemning på vegne af delegeret (se afstemning 1 i bilag)

KVB: har HDV så de ekstra stemmer til denne afstemning?

NSK dette er et fortolkningsspørgsmål

MLK: HDV bør ikke have disse stemmer til at stemme om han har disse stemmer (erklæret inhabil til

denne afstemning

NSK: der er ikke noget i vedtægterne der forhindre en der ikke er tilstede i at være delegeret



KVB: vil dette skabe præcedens

NSK: Jep

KVB: kan stemmer flyttes frem og tilbage til folk til stede

NSK: det kan sagtens lade sig gøre

MLK: tidligere er dette sket blandt folk fra samme forening der er til stede

ULV: med en fuldmagt repræsenterer man en person, således den repræsenterede person er til

stede.

MFM: brugen af fuldmagt betyder at begge parter skal være klar over ansvaret ved dette

Åben afstemning: Kan en tilstedeværende på generalforsamlingen som ikke er en del af en bestemt

forening/gruppe stemme med fuldmagt på vegne af en ikke-tilstedeværende delegeret som er?

For: 47 Imod 2 Blank: 3 Ikke stemt: 0

NSK stort flertal for: for!

HDV stemmer med fuldmagt for HHT fra Esbjerg!

6. Økonomisk statusberetning samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2021 (Bilag 6)

MBHA: 1291 bilag i 2021, 1775 sider (hvis printet)

Vidner om livlig aktivitet på trods af corona

Landskassereren præsenterede udvalgte dele af Årsregnskabet, herunder ledelsesberetningen,

resultatopgørelsen, balance, camps 202, aktivitetsniveau i UNF samt at UNF Danmark har afskrevet

kuglepennelageret, så kuglepennene nu kan bruges frit af lokalforeninger og andre.

MFM: hvorfor er der 0 indtægt i 2020, når GDC blev afholdt

MBHA: Alle penge blev flyttet til 2021

NRO: Deltagere fik deres penge sendt tilbage, således der ikke indtægter var

MFM: Medlemsforeningspuljen har stadigt midler, man kan søge til projekter. eksempelvist Escape Room

workshop som afholdes senere i år

MLK: Overskuddet i år hvor penge er sendt tilbage til sponsorer, kan disse penge fordeles til

lokalforeningerne i stedet



MBHA: Det har været under overvejelse, og det er stadigt i overvejelserne. Selvom penge ikke bliver givet

til lokalforeningerne, så bliver pengene stadigt brugt til disse fællesting, der gør at lokalforeningerne kan

mødes.

HDV: Kan admin-gebyr som camps betaler til DK, og overskud blive flydende

MBHA: I dette år har vi været i en unik situation med corona og camp aktivitet.

MFM: Penge der er blevet søgt til camps i 2021 overført til 2022, men der skal udarbejdes en bedre måde

at overføre penge mellem camps. overskydende penge fra sponsorer overført til næste år

ULV 2019-2020: tog vi et hit kan der opbygges en pulje igen

MFM: VI fandt ud af at vi godt kan søge penge nok og udgifterne var ikke så store som forventet, så

behovet for puljen er blevet mindre. når der budgetteres senere kan vintermøde og andre projekter skal

budgetterne været mere rundhåndede således der kan bruges penge til gode ting i stedet for at skulle

sende pengene tilbage til sponsorerne.

MLK: Der bør ikke budgettteres med overskud, da dette ser ikke godt ud, så vi virker griske

NSK: Vi mistede DUF tilskud i 2020, og dette var et slag for os

ULV: Kan det være relevant at søge underskudsgarantier i fremtiden

MFM: Dhar mange andre puljer, som kan søges af lokalforeninger. UNF skal blive bedre til at opsøge

midler, når nu vi ikke kan få drifttilskud fra DUF

7. Fremlæggelse af interne revisorers kommentarer til regnskabsåret (Bilag 5)

GUS fremlægger de interne revisorers kommentarer. Se bilaget for uddybningen af kommentarerne. Intern

revision anbefaler at regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

8. Godkendelse af regnskab for 2021

Godkendelse af regnskab? ingen indsigelser - > regnskab godkendt.

9. Fremlæggelse af budget for 2022 til godkendelse (Bilag 4)

HDV: er der overvejet placering af lokationer for sommermøde og vintermøde

SSM: tidligere har årsmøde århus, vintermøde i odense, sommermøde lyngby

MFM: planlægning er i gang med kbh i forbindelse med sommermøde



MFM: der har tidligere været taget skridt mod at nedsætte udgifterne til forplejning ved at lave mad

selv.

SSM: er det umagen værd i forhold til pengene der spares ved at lave mad selv

MLK: 15 folk er for lidt til at lave mad til selv, men efterca40-50 personer, vil besparelsen være det

værd

MFM; denne diskussion har været taget i bestyrelser og beslutninger er taget.

godkendelse? ingen indsigelser -> godkendt

10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27 (Bilag 3)

MBHA: Uændret fra sidste år

KVB: er der sket fald af sponsorer, færre bliver nævnt på siden

MFM: siden er i gang med at blive opdateret

KVB; hvilke sponsorere har vi

MBHA: en liste kan udleveres ved henvendelse til landskassereren.

GUN: nogle sponsorer kræver logo på hjemmesiden andre frabeder sig dette

MBHA: Der er lokale puljer, som lokalforeningerne kan søge selv. Der behøver ikke være

konkurrence mellem søgningen til DK og lokalforeningerne. Vi vil jo gerne det samme - Udbrede

naturvidenskab til vores målgruppe.

Godkendelse af budget 2022? Ingen indsigelser - > godkendt

11. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer

Kandidater (indstillet af medlemsforeninger):

● MBHA (Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg, København & Lyngby)

● MFM (Esbjerg, Odense, Aarhus, Aalborg, Lyngby)

● MLK(Aalborg, Odense, Lyngby)

● GUN (Odense, København, Lyngby)

● JKK (Odense, Lyngby, Aalborg, København)

● SIMO (Odense, Lyngby)

Seks personer opstillet.



Hemmelig afstemning: 5 personer i bestyrelsen 2, 6 personer i bestyrelsen 53, blankt 2. Alle er valgt

til bestyrelsen (Se også afstemning 2 i bilag)

12. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter

● KNUT (Odense, Aalborg, Lyngby)

● AHB (Odense, Aalborg, København, Lyngby)

Hemmelig afstemning: 2 suppleanter 57, mindre end to 0, blankt 0 - Begge valgt! (Se også

afstemning 3 i bilag).

13. Valg af 1-4 interne revisorer

MUL, CN

Er det okay at interne revisorer kan have kasserer poster på UNF ScienceCamps, såfremt de ikke

håndterer egne bilag (hvor de har været kasserer) i Intern revision - Accept fra generalforsamlingen.

Hemmelig afstemning: 2 interne revisorer 55, 1 intern revisor 1, blankt 1 - begge valgt (Se også

afstemning 4 i bilag).

14. Valg af 1-2 revisorsuppleanter

LVA

ingen andre opstillet. LVA valgt ved fredsvalg

15. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer

UNF København: KNUT, MIM

UNF Odense: HDV, AHB

UNF Aarhus: NV, ULV

Aalborg: LVA, ARP

UNF Vestsjælland: Ingen tilstedeværende

UNF Lyngby: JOMI, OUJ

UNF Esbjerg: Ingen tilstedeværende

16. Behandling af forslag

Ingen forslag indkommet.

17. Eventuelt

Holdningstilkendegivelse 1



MLK: holdningstilkendegivelse: sportmaster er russisk ejet, og giver dette problemer i lys af den

nuværende situation med krigen i Ukraine

MFM: Hvor langt bør vi gå? der er nuancer her.

SSM:  I hvor høj grad er russisk ejet

MLK: ejet af russisk oligark

HDV: pas på med at skrive ud med hvad vi gør, for at beskytte os selv og organisation

MBHA: mange af de organisationer vi arbejder sammen med har meldt ud at de stopper

samarbejder med Rusland og russiske ting

SSM: man bør undgå firmaer, men ikke gør pr nummer ud af det

HDV: vores værts-universiteter kan have deres holdninger og vi kan have vores

MBHA: Diskussionen bør inkludere Hviderussiske firmaer

GUN: Vi overholder allerede regler

MFM: det bør handle om hvad generalforsamlingen mener og hvad er råderummet?

NSK: det er svært at tage en principiel beslutning uden at kende konsekvenserne. VI bør tage

stilling til den konkrete situation

HDV: Odense har haft diskussionen. Vi vil helst ikke støtte russiske firmaer, men vi kan løbe ud i at

vi bør finde alternativer inden vi opgiver samarbejde med Sportsmaster.

MUL: enig i at der bør tages beslutning til den konkrete sag og lade den nye bestyrelse arbejde

videre med de principielle sager.

SSM: vi skal ikke fritage bestyrelserne at tage deres egne leverandører

MBHA: Der er forskel på at vælge andre leverandører i forhold til at boykotte leverandører og

reklamere med det

KVB: estimat på forbrug ved sportsmaster pr. år

MLK: ca 250 pr person til merchandise ved camps

MFM: der er noget økonomi i spørgsmålet, men det er ikke det store

HDV: lad ikke beslutningen være op til repræsentantskabet



MUL:  vil opfordre andre til at tage en generel beslutning

NSK: holdninger er nu tilkendegivet

MLK: koordinatorer vil skulle finde nye steder at få lavet tryk ved, da fælles merc tidligere har gået

gennem sportsmaster.

HDV: vi har nu 15% rabat ved lasertryk

GUN: lad os tage principiel beslutning inden vi søger alternativer

MFM: diskusionen går i ring. Lad bestyrelsen tage beslutningerne i de konkrete sager.

MFM: fra MILSETs side har man besluttet at man ikke vil lukke for kontakten og vidensdeling med

russiske samarbejdspartnere. en ukrainsk medlemsforening har valgt at træde ud, da de føler at

MILSET ikke har taget korrekt beslutning. MILSET mener ikke at de har svigtet deres ansvar.

Tilkendegivelsen fra generalforsamlingen er:

5.1 for 0, imod 18, blank 6,

5 for 1, imod 19, blank 3

4 for 9, imod 4, blank 11

3 for 6, imod 3, blankt 14

2 for 13, imod 0, blankt 10

1 for 12, imod 5, blank 4

Holdningstilkendegivelse 2

KNUT: holdningstilkendegivelse til at gøre det gratis at deltage i sommercamps og søge sponsormidler til at

dække dette

GUN: Enig i at det muligvis kunne give flere deltagere, men er bekymret for om gratis vil betyde mange

frafald

MFM: igennem spørgsmål kan motivation afdækkes og udvælges de mest interesserede deltagere. Billigere

godt, gratis måske ikke så godt. hvis gratis vil det svarer til ca 10% af camp budget

NSK: ikke relevant for GF bedre på koordinatormøde





Bilag: Forslag til holdningstilkendegivelse 1

1 Vi forholder os som GF ikke til sagen 12 for, 5 imod, 4 blanke

2 Vi følger de vedtagne retningslinjer og anbefalinger 
og overlader beslutningerne til de relevante 
myndigheder

13 for, 0 imod, 10 blanke

3 Vi anerkender at det er en principiel beslutning, men 
lader bestyrelsen træffe den

6 for, 3 imod, 14 blanke

4 Vi overlader beslutningen til bestyrelsen, men 
anbefaler at de afbryder samarbejderne

9 for, 4 imod, 11 blanke

5 Vi boykotter alt med russiske eller belarusiske 
forbindelser

1 for, 19 imod, 3 blanke

5.1 Vi boykotter alt med russiske eller belarusiske 
forbindelser,  og finder et ukrainsk alternativ

0 for, 18 imod, 6 blanke


	Bilag: Forslag til holdningstilkendegivelse 1

