Refererent
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Formandsberetning
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Dialogmøde
o Nytænker det. Fjerner ordet møde.
o Mere dialog/spørgsmål, mindre Tek ledelse oplæg
Cykel event
o Mange kom blot og satte cyklen, ikke så meget workshop.
B&B
o Gået nogenlunde.
o DJ istedet for band, ikke alle var tilfreds
o Stedet var for stort. Skal være mere intimt. Vil gerne holde fast i eventet, så ny
lokalitet næste gang
Sif quiz
o Gået godt. Nye quizmaster giver den gas
Spring party
o Givet kæmpe underskud
o Er ikke kommet godt nok ud til nye studerende og har ikke fået solgt det til allerede
studerende
o Tog beslutningen ikke at aflyse det for at holde fast i traditionen og holde det frisk i
folks hoveder.
Tinderbox
o Fået omkring 14k til foreningen.
o Gået godt. Fedt arrangement. Vil gerne have det med fremover
Rustur
o Taget tiltag for at undgå dyre erstatningssager. (Forsikring mod det)
Bowl’n’fun
o Ny partner
o Aftale om event for sif medlemmer billigere.
o Udliciterer nogle events ud i byen.
Nordtek
o Per blev valgt ind som student president

•
•

•
•

•

Semesterstartsfesten
o Deltog Fraktalet og SIF med.
Ny partner Carlsberg
o 3 årig aftale (atypisk lang)
o Bruger mange kræfter på at forhandle aftaler. Så derfor den længere aftale for ikke
at skulle forhandle tit
o Får over 100.000 kr. Over de næste 3 år til en masse events
o Med den 3. Årige aftale kan vi få mere hjælp/muligheder gennem partneren. Feks.
Ting som Tinderbox vi kan stille med frivillige med og tjene penge til SIF til events.
o Aktiv samarbejdspartner. Meget villig til dialog/hjælp/samarbejde
Tuborgfonden
o Fået 15k til nyt skilt gennem fonden. For mere synlighed for SIF
SIF event
o Brugt for mange tid i bestyrelsen på events og for lidt på studiepolitiske områder.
o Forsøger aktivt at adskille bestyrelsen fra event arbejde.
o Kan nu vælge om man vil event eller bestyrelse arbejde nu.
Studiestarten
o Social Shaker Day
o Fest i kongens have efter dagen. Formand synes det gik godt!
o Nedsat kontigent ved tilmeldning på rusturen
o Får de fleste medlemmer igennem studiestarten

Fraktalet (Udvalg)
•
•
•

•

•
•
•
•

Didde fremlægger
Er p.t. 7 aktive medlemmer. Ikke så meget
Siden sidst:
o Ny næstformand
o Stort frafald. Folk er skiftet skole og blevet færdige
o 2 fraktal medlemmer i SIF event udvalget
Spring party
o Gik ikke så godt økonomisk
o Har været en stor udfordring
o Dem der var til festen havde dog en fed fest.
o Stor opbakning fra frivillige
o Kommer an om konflikter kan løses til næste gang og hvad fraktal medlemmerne
siger omkring afholdese igen.
Rustur
o HoldT event inden studerende skulle til lokalitet
SSF
o Hjælp med festen. Vil de gerne, også for at vise vi støtter festerne uden for vores
eget domæne
PR
o Klistermærker, beachflag og instagram profil for at komme ud til folk
Samarbejdsaftaler

•

o Carlsberg igennem SIF
o Recom
▪ Heidis, A-bar, LA
▪ Klistermærke på studiekortet giver rabatter osv i byen. Information om
rabatter kommer op på Fraktalets facebookside
▪ Vil gerne holde nogen events i samarbejde med Recom.
Flyningen til nyt TEK
o Givet problemer
o Vil gerne vise at Tek-ånden findes også på campus vej.
o Samarbejde med SIF Event osv. Skal hjælpe med at overkomme forhindringer

Rustur
•

•

•

Evaluering
o Ses på PP.
o Generelt positive, dog mange der vil have bedre planlægning før turen til
lokaliteten.
o Problemer med mængden af maden.
▪ Generelt problemer med ikke nok mad
▪ For stram budget med maden
▪ Nogle ting deres nye partner med mad, ikke har levet op til. (Catering Engro)
▪ Prisen blev dyere og de vare de forventede blev ikke leveret fuldstændigt.
o Glade for billig bar, og gode frivillige.
o Problemer med busser
▪ Fik først afvide dagen inden hvor mange busser der kom og hvor mange
pladser i hver bus. Gav ventetid.
o De vil gerne have stærkere alkohol/shots
▪ Beslutning i SIF at det får de ikke. Bliver fulde nok i forvejen uden.
o Informationen kom for sent ud.
o Næste gang ved tilmeldning skal der kunne tilføjes hvad folk ikke kan tåle/har
allergi for.
o Køkkencrew med frivillige
▪ Fungeret rigtig godt med 2-3 frivillige der styrer køkkenet
▪ De har dog haft det ret hårdt, så der skal være flere i køkkenet næste år
o Lokaliteter har været positive over for afleveringen generelt. Generelt god
oplevelse. Positiv oplevelse. Få klager over larm sent og rengøring, men småting
Regnskab
o Overskud på ca. 1500 kr.
o Mangler stadigvæk at få pant fra 25 fulde sække
o Overskud bliver taget med til næste års rustur. (Ikke besluttet endnu, men håber på
det)
Frivillige
o Mange frivillig havde undervisning fredag. Ønske om TEK ledelsen kan give alle
undervisningsfri fredag så frivillige også kan hjælpe til fredag formiddag.

SIF Event
•
•
•

Nystartet Udvalg for at tage sig af events i SIF
Sidder nogen fra Fraktalet, Bestyrelsen og ser gerne et par IDA event folk kommer ind for
koordinering af events.
Cykelevent bliver sløjfet i år. Var ikke nogen der ville stå for det og ny strategi er at events
ikke skal påduttes folk

SIF Valg
Er inaktivt stadigvæk. Håber der kommer gang i det igen.

Udlejning
•
•

Formand kunne ikke være der idag desværre.
Grill stjålet. Leder efter den.

Behandling af indkomne forslag
•
•

Ingen forslag
Arkade maskiner / plads til studieområde med SIF for ting
o Svært at skaffe plads.
o Kræver at tage plads fra andet

Regnskab
•

•

Ca. 156.000 kr. I underskud
o Erstatningssag på 107.000 kr. Til rustur gulv
o Givet 50.000kr. I studietursstøtte til Civil Ingeniørene
o Driften går næsten i 0
Regnskab godkendt

Kontigent – budget
•
•
•

Formand Per foreslår at den nuværende struktur bibeholdes i forhold til indmeldelse og
Rabat ved rustur.
Ved indmeldelse gælder det nomineret tid og den studieretning man er meldt dig ind til.
Godkendt at det bibeholdes

Budget
•
•

Foreslår at bruge alle pengene fra tilskuddet fra TEK til studiefremmende aktiviteter.
Studenterpolitiske tiltag osv.
Budget Godkendt

Valg af Bestyrelse
•
•
•
•

•

Formand
o Stiller op:
▪ Steen – Valgt
Næstformand
o Stiller op:
▪ Amalie – Valgt
Kasserer
o Stiller op:
▪ Frederik – Valgt
Bestyrelsesmedlemmer
o Stiller op:
1. Allan - Valgt
2. Sebastiam - Valgt
3. Erik - Valgt
4. Emil Ipsen 5. Jakob Frederiksen - Valgt
6. Sejr - Valgt
7. Helene 8. Steffen - Valgt
9. Bror Emil - Valgt
10. Jesper – Valgt
o Valgt:
1. Allan
2. Sebastiiam
3. Erik
4. Jakob
5. Sejr
6. Steffen
7. Bror Emil
8. Jesper
Supplianter
o Stiller op:
1. Emil Ipsen 2. Anne Hansen - Valgt
3. Helene 4. Jonas 5. Andres – Valgt
o Valgt
1. Andres
2. Anne Hansen

Valg af revisor
Ikke opstillet / valgt.

Ekstern revisor: Forsætter med Jørgen som ekstern revisor

Evt.
Intet. Den nye bestyrelse ser frem til at møde alle til receptionen.
Tak for god ro og orden.

