
Referat fra Ordinær generalforsamling i 
UNF Lyngby den 23/10/2020 
Formalia 

Valg af dirigent 
Valg af referent 
Tilstedeværende 
Valg af stemmetællere 
Godkendelse af dagsorden 

Punkter 
Formanden og næstformanden aflægger beretning samt foreligger planer for den 
kommende sæson 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Fastlæggelse af næste års medlemskontingent 
Valg af revisor 
Valg af bestyrelse 
Valg af suppleanter 

Eventuelt 
Ingen punkter 

 

1. Formalia 

1.1. Valg af dirigent 

1.1.1. MFM er valgt ved fredsvalg. 
 

1.2. Valg af referent 

1.2.1. OUJ valg ved fredsvalg. 
 

1.3. Tilstedeværende 

1.3.1. MFM, OUJ, TLP og CSL er til stede fysisk. AMH og MOE er til stede over 
Zoom. 

1.3.2. Grundet force masur har alle gyldig stemmeret på trods af at nogle kun er 
med online. 

 



1.4. Valg af stemmetællere 

1.4.1. TLP og CSL er valgt ved fredsvalg. 
 

1.5. Godkendelse af dagsorden 

1.5.1. Dagsordenen er godkendt. 
2. Punkter 

2.1. Formanden og næstformanden aflægger beretning samt foreligger 

planer for den kommende sæson 

2.1.1. Vi har haft en fin sæson i både foråret og efteråret men der var en lang 
periode i sommerperioden uden aktivitet. Det har været et lidt turbulent år 
da der har været nogle interne problematikker som har skabt en lidt 
anspændt atmosfære i foreningen men det håber MFM bliver bedre med 
den nye bestyrelse. 

2.1.2. I forhold til 2020 så er der planer for at arbejde lidt mere med podcasts og 
livestreaming så der er lidt mere forskelligt men der er selvfølgelig stadig 
fokus på kerneaktiviteten i form af de foredrag vi holder kørende. 

2.1.3. I forhold til 2021 så har MFM haft et møde med Astra hvor han har fået en 
oversigt over en masse lærer på gymnasier rundt om i landet der er 
naturfagskoordinatorer. MFM har haft gode erfaringer med at skrive 
direkte til lærere der tidligere har haft elever med til et givet foredrag om 
at det kommer igen, og man kan måske får samme effekt ved at skrive til 
naturfagskoordinatorerne. Det næste halvår bliver nok også en smule 
turbulent og der bliver derfor lidt mere fokus på aktivitet på online 
platforme både med podcasts og livestreaming men også socialt der både 
passer godt i corona-tider og kræver mindre at planlægge. 
 

2.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

2.2.1. Kasseren er ikke til stede så formanden fremlægger regnskabet. 
2.2.2. Intern revisor har set regnskabet og synes det ser fint ud. Ligeledes synes 

generalforsamlingen at regnskabet ser fint ud.  
2.2.3. Vi havde et lille overskud.  
2.2.4. Der er ikke lagt et budget for 2021. 

 
2.3. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent 

2.3.1. Vi ændrer prisen for medlemskontingentet til 50 kroner. 
2.3.2. Der bliver stemt om hvorvidt beslutningen skal træde i kraft den 1/1/2021 

den 1/8/2021. Med 5 stemmer for 1/1/2021 træder beslutningen om at 
ændre medlemskontingentet i kraft den 1/1/2021. 



2.4. Valg af revisor 

2.4.1. DK (David Kristensen) stiller op og vælges ved fredsvalg. 

2.5. Valg af bestyrelse 

2.5.1. OUJ, MFM og MOAH stillede op for en 2-årig periode sidste år. MOAH 
har dog udtrykt ønske om at træde ud af bestyrelsen. 

2.5.2. FFA, AMH og DJU stiller op til bestyrelsen og vælges alle ved fredsvalg. 

2.6. Valg af suppleanter 

2.6.1. CSL og Thor Hempel stiller op og vælges ved fredsvalg. 

3. Eventuelt

3.1. Ingen punkter

Generalforsamlingen hæves 23/10/2020 klokken 19:10. 

Godkendt af bestyrelsen samt referent (OUJ) og dirigent (MFM) 




