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SIF Generalforsamling – E18 
Referat | Ordinær Generalforsamling d. 26. september 2018 

Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Claus fra SDS 

Referent: Steffen fra SIF 

Valg af stemmetællere 
Per Breum og Jesper Carlsen 

Formandens beretning og godkendelse af denne v/ Sebastiam 
Lige nu har vi 2211 medlemmer i SIF efter tilmeldingerne ved studiestarten. Der blev ryddet op i 

medlemslisten efter den nye persondatalov, GDPR, trådte i kraft. Således er der nu kun studerende der 

stadig går på SDU da der før var mange der var gået ud/var færdige med deres studie. 

Mærkesager: Bedre stabilitet i bestyrelsen og blandt udvalgene. Der var i en periode meget udskiftning, 

både af formænd og af frivillige. Nu står bl.a. Anders og Rene for Fraktalet mens Rasmus og Aron for Event. 

Bestyrelsens rolle har ændret sig meget siden Event blev til et selvstændigt udvalg og derved tog 

arrangementsbyrden væk fra bestyrelsen. Bestyrelsen mangler stadig at få styr på, hvad rollen af 

bestyrelsen helt præcist er, nu hvor der er tid til mere. Indtil videre har bestyrelsen kun holdt sine 

månedlige møder og det er et problem, at det kun er de gamle der har styr på, hvordan det foregår, hvilket 

skal gives ordentligt videre til de nye. 

SIF har haft et succesfuldt samarbejde med Tinderbox de sidste mange år ved at sørge for frivillige. Der har 

ikke været noget negativt ved det endnu og vi fortsætter forhåbentlig flere år endnu. 

Samarbejdspartnere: Aftaler med IDA og Carlsberg skal fornyes og er derfor blevet gennemgået. Det er 

blevet besluttet at fortsætte samarbejdet med begge parter. SIF er blevet kontaktet af andre parter, såsom 

Albani, men aftalen med Carlsberg fungerer godt og derfor ønsker SIF at fastholde dette samarbejde. 

Derudover har SIF et godt samarbejde med TEK. Samtaler med dem starter snart igen igen, bl.a. med Per 

Æbelø, nu med et ændret fokus på mere administrative ting fremfor kun kvalitet. Sidst men ikke mindst har 

vi et godt samarbejde med TEK Innovation, som bl.a. inviterer SIF med til folkemødet på Bornholm hvert år.  

Økonomi: Der har været problemer med økonomien efter at bogholder Lea er stoppet. Dertil har der også 

været problemer med at få styr på banken. Der arbejdes lige nu på at få styr på alt dette samt overdragelse 

af rettigheder ved banken til den nye bogholder Kaspar. 

Forsamlingen godkender formandsberetningen. 

Udvalgsberetninger ved udvalgsformænd 

Event v/ Rasmus 
Siden sidste generalforsamling har Event afholdt Ølsmagning, Bold og Band, Eventyrløb, SIF Quiz, Tekdysten 

og Kage i Jarvis. Alle arrangementer er gået godt, dog er der altid plads til forbedring. Escape Room blev 

desværre aflyst grundet lavt deltagerantal. Event afholder et møde omkring hvad der gik galt, da der sidste 

gang var ret stor tilslutning til arrangementet. 
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For resten af semesteret skal der afholdes Gamejam, Gulddameligaen, Brætspilsaften, Partybowling, SIF 

Cykel samt flere quizzer. Derudover er Event med til at arrangere den interne udvalgsfest i SIF. 

Rasmus og Aron trådte til som formand og næstformand ved sidste generalforsamling. Lige nu er der 16 

frivillige i alt i udvalget. Mange af disse er forholdsvis nye og sammen arbejder de på, hvordan udvalget skal 

fungere og være. Bl.a. har Event besluttet at se hinanden fire gange pr. semester for at holde bedre kontakt 

med hinanden igennem interne arrangementer.  

Udlejning v/ Dennis 
Udlejning står for at vedligeholde udstyret i udlejningen og hvem der lejer hvad hvornår. Indtil videre går 

det godt. Op til rusturen var der problemer med en af højtalerne som Dennis fik ordnet inden turen. 

Arbejdsbyrden i udvalget er ikke så slem og desværre værst omkring eksamen. Der skal findes en ny 

formand for udvalget i løbet af dette semester til en overgangsperiode inden næste semester, hvor Dennis 

bliver nødt til at stoppe. 

Udstyret blev udlejet 20 gange inden for det seneste år til eksterne ting uden for SIF. 

Rustur v/ Morten 
Morten startede som næstformand i udvalget med blev til formand omkring 2 uger før turen da den 

tidligere formand stoppede af personlige årsager. 

SIF Rustur 2018 blev den største rustur nogensinde afholdt af SIF med 430 deltagere i Strib Fritids- og 

Aktivitetscenter. Morten håber på at de næste i udvalget vil bruge samme placering og optimere på det der 

er, da SIF i forvejen har mange problemer med at mange skoler ikke vil have os længere med mindre turen 

bliver alkoholfri. Hallerne i Strib har været meget velkomne og venlige i samarbejdet. 

Lige nu ser det ud til at Rustur ender med et lille overskud. Der mangler dog stadig enkelte fakturaer før det 

endelige beløb kan fastsættes. 

SIF Kursus v/ Sebastiam 
Kursus har udviklet sig siden sidste generalforsamling. Til næste kursus samarbejdes der med de største 

inden for VR i Danmark, EON Reality. 

Udvalget kører godt, på trods af at tidligere forsøg på at starte et kursus udvalg ikke er gået lige så godt. 

Der kommenteres på overlap med IDA-arrangementer. Kursus fungerer ved at afholde kurserne over flere 

dage i løbet af et semester, mens IDA fokusere på kurser der varer maksimum én dag. Derved ser hverken 

IDA eller SIF konflikter. 

Fraktalet v/ Anders 
Anders tager over som den nye formand for Fraktalet mens Rene tager næstformandsposten. 

Lige nu har Fraktalet 15 aktive frivillige. 8 frivillige stoppede omkring sommer og udvalget fik 5 nye ind. De 

nye er allerede blevet fordelt ud på de forskellige events.  

Fraktalet mangler billeder fra de events der afholdes og har derfor udnævnt en specifik billede-ansvarlig 

således at de kan blive mere aktive på de sociale medier. 

Arrangementer afholdt: 
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• Fustage spuling. Blev udsolgt. Nye tiltag: Den der tilmelder sin gruppe skal være fra TEK for at holde 

arrangementet som en TEK-tradition. 

• Dato på Viggos. Blev også udsolgt. Arrangementet kræver ikke meget planlægning. 

• Pubcrawl. Ca. 300 deltagere, hvilket ikke er så mange i forhold til andre år, hvilket Fraktalet gætter 

på var pga. foråret. Det her semester bliver det større. 

• TEK & Friends. Dette arrangement skulle have været det nye Spring Party, da Spring Party ikke gik 

så godt. TEK & Friends blev aflyst pga. tvivl omkring Lockout. 

• Grill lige før læseferien. Gik også godt. 

Kommende arrangementer: 

• Pattegris med IDA i morgen. Ca. 5-600 deltagere. Der har været udfordringer med placering og SDU 

pga. byggeriet. Nedenunder blev dog til sidst fundet som placering. 

• Halloween. Over 100 billetter allerede solgt.  

• Dato afholdes igen. Arrangementer sælger mere eller mindre sig selv og kræver ikke meget 

planlægning. 

• Julebingo. Der arbejdes på at få samlet præmier ind. 

Medlemskort er klar næste uge og der er bestilt 2000 kort. Kortene indeholder fordele til 14 forskellige 

steder da Fraktalet har holdt et åbent samarbejde. 

Behandling af indkomne forslag 

Vedtægtsændring: Mulighed for at finde menige bestyrelsesmedlemmer udenfor 

generalforsamlingen 
Første ændring er inspireret af vedtægterne ved Syddanske Studerende. Ved sidste generalforsamling var 

det svært at finde det sidste menige medlem til bestyrelsen og derfor foreslås en ændring, hvor bestyrelsen 

selv kan finde op til to menige medlemmer til de sidste pladser hvis disse ikke udfyldes ved en 

generalforsamling. 

Bestyrelsen kan godt fungere med færre bestyrelsesmedlemmer end der er plads til, men det er ærgerligt 

at lade pladserne være tomme. 

Der nævnes, at ved worst case scenario, hvor ingen menige bestyrelsesmedlemmer vælges, kan formand, 

næstformand og kasserer næsten vælge halvdelen af bestyrelsen selv. Formanden ser dog ikke dette som 

et problem, men blot som en mulighed for at tage ud og finde engagerede medlemmer efter en 

Generalforsamling hvis der er behov for det. Det nævnes også, at det er hele bestyrelsen som vælger de 

ekstra medlemmer og ikke enkelte. Desuden nævnes også, at reglen kun gælder i tilfælde af ledige pladser 

efter en Generalforsamling og ikke hvis et medlem stopper. 

Ingen stemmer imod forslaget. Flertallet stemmer for. Ændringen er hermed godkendt. 

Vedtægtsændring: Flytning af allerede eksisterende vedtægt 
Ændringen her er blot på anmodning fra banken således at vedtægterne passer inden for bankens love. 

Ændringen er påkrævet for at den nye bogholder Kaspar kan tage over fra den tidligere bogholder Lea. 

Ingen stemmer imod forslaget. Flertallet stemmer for. Ændringen er hermed godkendt. 
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Godkendelse af regnskab 
Regnskabet viser i alt et underskud på 5.272,55 kr. Der er tilskrevet Rustur 2017 et underskud på 31.178,84 

kr. Underskuddet er minimeret meget siden sidste år. 

Der er for stor mangel på bilag. Udvalg skal derfor være bedre til at holde styr på bilag. 

MobilePay: Der skal bedre styr på, hvilke arrangementer penge på MobilePay kommer fra.  

SIF har en forventet egenkapital på ca. 178.000 kr.  

Der kommenteres på rubrikken omkring forplejning til bestyrelsen på ca. 37.000 kr. Sebastiam svarer, at 

denne også dækker over udvalg og interne arrangementer. 

Anders som formand fra Fraktalet kommenterer på underskuddet på 45.000 kr. ved Fraktalet. Sebastiam 

svarer at det kan være pga. fejlskrivning, hvor indtægter er blevet skrevet forkert ind, pga. forskel på den 

gamle og nye kontoplan og pga. indtægter ved MobilePay som ikke er blevet tildelt arrangementer. Dertil 

nævnes også, at penge fra NemTilmeld ikke er blevet udbetalt og derfor ikke er talt med. 

Der kommenteres, at det er godt at se, at SIF ender med et lille underskud, da et overskud kunne få TEK 

eller andre parter til at skære i sin støtte da det derved ikke ser ud til at SIF har brug for støtten. 

Ingen stemmer imod regnskabet. Flertallet stemmer for. Regnskabet er hermed godkendt. 

Fastlæggelse af kontingent 
Det nuværende kontingent foreslås at bibeholdes, således at det lyder: 

- Civil: 250 kr. 

- Diplom: 200 kr. 

- Adgangskursus: 50 kr. 

- Rabat ved tilmelding til Rustur: 100 til 150 kr. 

Der diskuteres omkring, hvorvidt prisen på diplom skal hæves med 50 kr. for at udligne prisen og gøre 

rabatten til den samme når man tilmelder sig Rustur. Diskussionen ender med at der ikke er behov for 

dette. 

Ingen stemmer imod. Flertallet stemmer for. Kontingent er godkendt. 

Godkendelse af budget 
Der forventes at tjene 49.000 kr. på kontingent. Der er budgetteret til, at der går 30.000 kr. til 

arrangementer, 25.000 kr. til Rustur, 18.000 kr. til SIF Event, 1.000 kr. til Udlejning, 16.000 kr. til Fraktalet, 

1.000 kr. til markedsføring, 8.700 kr. til bestyrelsen, 16.300 kr. til IT-programmer m.fl. 

Beløb budgetteret til udvalg er til internt brug. Det forventes at arrangementer afholdt af de enkelte udvalg 

går i nul eller plus. 

Ingen stemmer imod budgettet. Flertallet stemmer for. Budgettet er godkendt. 
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Valg 

Valg af formand til bestyrelsen 
Morten Lyndgaard indstilles til formand ved SIF af Sebastiam og Amalie. Morten tager imod indstillingen. 

Ingen andre stiller op. Morten vælges. 

Valg af næstformand til bestyrelsen 
Sofie Michorr indstilles til næstformand ved SIF af Morten. Sofie tager imod indstillingen. Ingen andre stiller 

op. Sofie vælges. 

Valg af kasserer til bestyrelsen 
Kathrine Gamborg Wulff indstilles til kasserer ved SIF af Sebastiam. Kathrine tager imod indstillingen. Ingen 

andre stiller op. Kathrine vælges.  

Valg af menige medlemmer til bestyrelsen 
Indstillinger: 

• Rickie Mark Hedengran Andersen 

• Marie-Louise Jackie Merser 

• Caroline Stokkebro Bech 

• Mikkel Kristensen 

• Sina P. Soltani 

• Nicolai Rosenkrantz Due 

Valg af intern revisor 
Rasmus Haugaard indstilles til intern revisor ved SIF af Sebastiam. Rasmus tager imod indstillingen. Ingen 

andre stiller op. Rasmus vælges. 

Eventuelt 

Dennis v/ Udlejning 
Hvis nogen kunne tænke sig at være en del af udlejning og stå for det fra næste semester, kan de hive fat i 

Dennis på udlejning@sif.sdu.dk. 

 

 

 

 

Dato og underskrift: 

 

 

____________________________________ 

Steffen Hansen (Referent) 

27/09-2018
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