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Valg af stemmetællere, dirigent og referent
Dirigent: Klaus Rose
Referent: Steen Schütt

Formandens beretning
Jobtræf var en kæmpe succes, på trods af problemerne med plads til afholdelsen. Ingeniøren melder
at der var flere deltagere end sidst.
SIF udland havde omkring 100 deltagere, som roste indsatsen. Information omkring
udenlandsophold vil fremover ske i samarbejde med IDA, som bidrager med penge til selve
begivenheden.
Rusturen gav et stort overskud. Mange frivillige stillede op for at hjælpe. Rusturen har dog medført
et erstatningskrav på et gulv (omkr. 100.000 kr.), som bestyrelsen selv har valgt at hæfte for.
Fremover vil foreningen tegne en forsikring, for at forhindrer at dette sker fremover.
SIFs evaluering til kurset Expert in Teams (EIT) har haft et rekordhøjt antal svar (Omkr. 40% stigning
fra sidst). Dette skyldes et forbedret samarbejde med TEKs ledelse, som skal bygges videre, så SIF
helt overtager evalueringsarbejdet.
SIF Quiz har fået to nye quiz masters (Frederik og Sebastiam), som forventes at fortsætte
fremadrettet. Både quizzen og pubcrawl har haft et godt deltagerantal, og har været en succes.
Lasse træder tilbage som næstformand, da han vælger at skifte uddannelse. Tommy, Rolf, Jesper og
Line træder tilbage grundet afsluttet studie. Emil Stubbe træder desuden tilbage som suppleant i
bestyrelsen.
Udvalgene SIF Musik og SIF Motion er sat i bero, da vi har mistet vores motionsrum og musiklokale.
Visionen på sidste generalforsamling var, at tiltrække og engagere flere frivillige, og inddrage flere i
organisationsarbejdet. Bestyrelsen har kigget på nogle fordele, der kan gøre det mere attraktivt.
Desuden er der blevet arbejdet på at gøre foreningen mere gennemsigtig og forbedre dens image.
Forslag fra disse arbejdsgrupper fremlægges for den nye bestyrelse ved næste bestyrelsesmøde.

Udvalgsberetning
Fraktalet
Asge Matthiasen er ny formand for Fraktalet. Udvalget har bidraget til universitetets Oktoberfest og
regner med at deltage lige så meget i Vinterfesten. Der er desuden blevet afholdt temabar med skitema, som har været en succes. Der arbejdes fortsat på at integrere de TEK studerende i
Nedenunder. Fustagespuling og Dato på Ølhunden har også været en stor succes. Dette har været et
af de første arrangementer som har benyttet sig af de muligheder vi har igennem vores samarbejde
med BarGroup. Spring Party er endnu ikke afholdt.

Formandens vision er at sørge for at de studerende deltager mere i de ting der foregår på resten af
universitetet.

Udlejning
Udvalget har fået en ny formand, Kenneth. Der er blevet indkøbt mere udstyr. Bestyrelsen ønsker
fortsat at udvide udvalget.

Cykel
Rasmus Sterobo træder tilbage som udvalgsformand. SIF leder efter en ny formand hvis udvalget
ikke bliver ændret. SIF cykel har været et godt event, men med et knapt så godt fremmøde som
ønsket. Begivenheden bliver forbedret for at gøre det mere interessant næste gang.

Rustur
Sarah Kronborg Eriksen er ny formand for udvalget, og Erik Koors ny næstformand. Rusturen bliver
lavet om, så rollefordelingen bliver anderledes. Der rekrutteres frivillige, der skal fungere som
holdledere i de enkelte grupper af studerende. Temafesten erstattes med en herre/dame-middag.
Udvalget sørger desuden så vidt muligt for, at give de studerende tidligere fri fra undervisningen, og
der sættes fokus på at få bedre styr på køkkenerne. Antallet af frivillige forventes at blive 20-25
personer pr. lokation.

Valg
SIF Valg har arbejdet på at få valgt folk ind til uddannelsesudvalgene, hvilket igen for det meste er
lykkedes. Anne Hansen, Dzenita Hasic og Allan Schmidt Hansen stiller op til Akademisk Råd, som
giver SIF ekstra midler for deltagelsen.

Behandling af indkomne forslag
Fremover bør vedtægterne og vedtægtsændringerne sendes ud på forhånd og ligge udskrevet til
selve generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkender på forhånd ændringer i paragraf- og
stykkenumre.
§2 udvides til at beskrive foreningens formål både som at styrke sammenholdet og studiemiljøet.
Ændringen er godkendt.
§4 stk. 9 ændres ang. Personvalg, da det nuværende stykke er vagt beskrevet. Afstemningen er
fremover altid skriftlig, og hvert medlem har én stemme pr. bestyrelsesplads. Ændringen er
godkendt.
§4 stk. 11 ønskes ændret, som uddyber den obligatoriske dagsorden for ordinære
generalforsamlinger. Fastlæggelse af kontingent ønskes flyttet så det forekommer før godkendelse
af budget. Dirigent og referent vælges før stemmetællere. Selve valget deles op i underpunkter. Det
uddybes at der vælges formand, næstformand og kasserer på generalforsamlingen. Ændringen er
godkendt.
Et nyt stk. 12 tilføjes til §4, hvor der tages stilling på hvad der gøres hvis beretning, regnskab eller
budget ikke godkendes af den ordinære generalforsamling. Ud over den præsenterede ændring, skal
der stå, at den ekstraordinære generalforsamling skal varsles indenfor 4 uger. Ændringen er
godkendt.

§4 stk. 12 ændres til stk. 13.
§6 stk. 2 ændres, således at medlemmer stemmes ind for et en halvårlig periode frem for en helårlig
periode. Desuden ændres en suppleantpost til en menig bestyrelsespost, for at skabe et ulige antal
menige medlemmer. Ændringen er godkendt.
§6 stk. 4 slettes, så bestyrelsen ikke længere konstituerer sig selv, da dette aldrig har været aktuelt.
Det foreslås at vedtægterne dikterer, at der i tilfælde af frafald på ledende poster skal indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling. Ændringen er godkendt.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand: Per Breum (Ingen modkandidater)
Næstformand: Dzenita Hasic (Ingen modkandidater)
Kasserer: Frederik Andersen (Ingen modkandidater)
Bestyrelse
-

Allan Schmidt Hansen
Amalie Kidmose Harehjort
Anne Hansen
Emil Ipsen
Kenneth Kristiansen Nielsen
Steen Aagaard Schütt
Søren Dahlstrøm Larsen
Tore Christensen

Suppleant
-

Erik Koors
Sebastiam Jørgensen

Eventuelt
Formandens vision for det indeværende semester er, at fortsætte arbejdet fra det forrige. Nogle
fokuspunkter er:
-

Etablering af ny studiezone
Flere fordele til frivillige
Forbedre foreningens image
Inkludere flere frivillige i foreningsarbejdet

Afslutning
Generalforsamlingen afsluttes 18:30

