1) Valg af stemmetællere
Sebastian og Klas.
2) Valg af dirigent og referent
Søren Larsen blev referent. Kristian (Syddanske Studerende) valgt som ordstyrer
3) Formandens beretning godkendes
Ny dekan - Siden er det gået stærkt.
Event kalender, med blandet succes, men har givet gode erfaringer.
Der er blevet indgået nogle aftaler med partnere. En aftale med Nordisk Film Biograder er undervejs. Der er
lavet en aftale med IDA, så der kommer flere events.
Der blev forestålet et samarbejde med Folkebo cykler. De kan dog ikke give mere rabat.
SIF deltog i NORDTEK konferencen. Måske lidt for meget hygge. Næste gang afholdes den i Odense.
Flytning:
Der er mistet nogle studemiljø. SIF Musik er ikke flyttet med, men SIF bestyrelsen kæmper for især at få
Musik lokalet.
Der er søgt puljer
25.000 til RUSTUR.
22.500 til Udlejning (brugt til indkøb af slushice-maskine, grill udstyr osv.)
Studiestart:
830 nye studerende.
55 % deltagelse på rusturen.
55 % medlemmer. GOD studiestart
Fremtiden:
Kommet godt i gang med studiestart. Der skal dog arbejdes for studiemiljø på det Nye TEK, da det ikke er
tænkt ind i bygningen.
Der skal findes en ny vinkel på udvalgene. SIF ønsker ikke at lukke nogle udvalg ned.
Sidste beretning som formand.
4) Udvalgsberetninger ved udvalgsformænd
SIF Valg:
Blevet startet op i foråret. Der blev ført hård valgkamp. Fik bemandet de fleste uddannelsesudvalg. Målet
for det kommende semester er valg til studieudvalg.
SIF Udlejning:
Der er kommet flere forespørgsler. Der er indkøbt flere ting, slush-ice maskine, telt osv.
Udvalget har fået et ekstra medlem, da der skal møde en op ved udlejning.
Teltet som udlejning er ikke godkendt.
Kom til Mads, så kan man komme med forslag til nye tillag.
SIF RUSTUR

155 betalende studerende. Mail er ikke skrevet korrekt
Fordelt på 3 lokationer. 69 frivillige. ALT for mange frivillige meldte sig, så der blev sorteret i dem.
Arbejdet forud er gået godt. Udvalget har arbejdet godt.
Line forestår et møde i august.
De frivillige gjorde det godt. Der var nogle små fejl.
Det var svært med containeren at få et overblik.
Det var en god tur.
Regnskab:
Overskud nemmere 30.000 med kontingent. VI har fået 40,000 af SDU, så det var faktisk gået i minus.
Overskuddet går til andre event i løbet af året.
Det blev pointeret at ENGHAVEN tjente mest.
SIF Motion:
Alt udstyret er blevet solgt for 28.000 kr. samlet.
Der er ikke mere crossfit, eller motionscenter.
Crossfit underviser er også i SDU fitness. Så man kan hoppe derned.
Der bliver diskuteret mulighed for at bruge idræt faciliteterne på SDU. De er altid åbne for studerende.
Fodboldbanerne ”ejes” af SDU til 16:00. Efterfølgende er det B1913
SIF ejer nogle fodbold mål, som evt. kunne bruges.
SIF Musik:
SIF har ikke længere et musiklokale. Forhandling omkring et nyt lokale.
Forslag om at Musikintrumenter og udstyr udlejes. Jesper er åben for idéen.
Af forskiringsmæssige årsager blev det valgt at de ikke skal udlejes.

SIF CYKEL
Et Cykel event, hvor man lærer hvordan man ordner sin egen cykel.
Det gamle udstyr og pengene fra fonden bruges til at lave nogle værktøjskasser, som kan udlejes.
Samarbejde med Design cykler giver 10 % rabat som medlem af SIF:
Verificerng af SIF medlemskab, sker med ens medlemsnummer. Ellers kan der betales kontant til Rasmus.
Der bliver foreslået at bruge klistermærker.

FRAKTALET:
Fire nye medlemmer.
To grill events. Et i foråret. Et super godt event. Øl og pølser. Helstegt pattegris sammen med IDA. Fraktalet
stod for baren. Super Godt.

Der blev holdt audition, 30 ansøgere. 4 nye medlemmer. ☺
Introfest: 640 tilmeldinger. Nye omgivelser, på Heidis og a-bar, da der ikke er noget festlokale på SDU.
Lokationen taget i betragtning gik det godt. Lidt for få kartofler.
God fest. Der var dog nogle plads problemer.
Regnskab:
Fraktalet har ikke selv tjent nogle penge. Alt er betalt af skolen.
Meget PR siden sidst, da der har været navneskift. GOD PR. Folk ved hvem Fraktalet er. Ingen behov for at
hive folk ind. De kommer selv.
Samarbejde: Der er blevet lavet en aftale med Albani. Fraktalet er glad for denne aftale.
Der er også indgået en aftale med Bar Group. Får et lille klistermærke, som giver rabat på diverse barer i
Odense. ALLE TEK studerende kan få et klistermærker.
Fraktalet vil også gerne have samarbejde med BarGroup omkring events.
Næste event: Oktoberfest, Nedenunder event og julehygge.
Det er stadig lidt rodet, da det ikke vides helt præcis hvad der kan lade sig gøre på SDU. Fraktalet
undersøger hvad der kan lade sig gøre.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget.
6) Godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt
7) Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget ¨
Da vi er flyttet og har mistet faciliteter har det været svært at få fat i nye medlemmer.
Nedsættelse af kontingent i forbindelse med tilmelding til rusturen.
70 % medlemmer.
Skal man indmelde sig igen som PHD studerende.
Kontingentet er godkendt.
Budget:
Den nye bestyrelse skal være med til at danne et budget. Derfor er er kun et samarbejde med IDA er 15.000
og med TEK 20.000
Sammen med TEK er der aftale om indkøb af arkademaskiner.
SIF vil gerne bruge en del af kassebeholdningen på nye faciliteter.
Der bliver spurgt om placeringen af arkademaskiner. Det undersøges hvor de kan stå, pga.
brandmyndighederne.
8) Valg af bestyrelse og suppleanter
Per er valgt som formand.

Lasse er valgt som næstformand.
Per indstiller til bestyrelse: Dzenita Emil og Tommi, Anne Hansen, Steen S. Kenneth Nielsen indstiller også.
Han kan ikke være tilstede. Allan Schmidt Hansen.
Søren indstilles som kasserer.
Alle indstillede er valgt ind.
Følgende indstilles til suppleanter:
Emil Stuppe
Rolf Green
Line Amtorp Poulsen
Alle indstillede suppleanter er valgt ind.
Formand Per Breum fortæller om visionen for SIF.
Studiemiljø, NORDTEK og opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer.
Mere opmærksomhed omkring frivillig database. Steen vil gerne stå for den.
10) Valg af revisor
Ingen intern revisor er valgt.
Jørgen er valgt som ekstern revisor. Lea er bogfører.
11) Evt.
Per snakker om vision om SIF.
Per vil gerne styrke organisationen indefra. Skabe bedre opfattelse af SIF.
Ikke andet på eventuelt.
Generalforsamlingen er afsluttet.

