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Formelt 
Referent: Steffen Hansen 

Dirigent: Stine Maach 

Stemmetællere: Teis Aalbæk-Nielsen, Emil Steffensen 

Formandens beretning og godkendelse af denne 
Lige nu har SIF 2275 medlemmer i foreningen, hvilket er lidt højere end efteråret.  

Det har været et kaotisk efterår: Der har bl.a. været universitetsvalg og SIF har deltaget ved politik 

konference. Sebastiam er blevet valgt ind i universitetsrådet med det højeste antal stemmer. SIF har 

også 3 medlemmer der sidder i akademisk råd. Én afgår snart. 

SIF har også medlemmer der sidder i studienævnet. Institutråd og uddannelsesudvalgene har været en 

større udfordring. SIF har indgået et samarbejde med TEK Ledelsen så det bliver nemmere at få folk ind i 

institutrådet og i uddannelsesudvalgene. 

Ved sidste generalforsamling blev der sat en målsætning om større stabilitet i SIF. Der arbejdes på dette 

og det forventes at være på plads ved næste generalforsamling pga. mange nye i foreningen. 

Igen i år har SIF et samarbejde med Tinderbox om at skaffe frivillige til festivalen. 

SIF har også et godt samarbejde med SDU, bl.a. igennem bedre kontakt med TEK Ledelsen for at sørge 

for, at TEK og SDU forbliver et fedt sted at studere. Bl.a. har dette samarbejde sørget for, at 

eksamensplaner bliver offentliggjort tidligere, startende næste semester. Andre projekter er på vej, bl.a. 

et debatmøde, hvor de studere kan komme med deres holdninger og synspunkter til Ledelsen.  

Sidst men ikke mindst har SIF fornyet deres samarbejde med IDA og Carlsberg.  

Økonomi /v Kathrine 
SIF har lige fået styr på halvårsregnskabet, løbende fra august til december 2018. Der er bl.a. blevet 

brugt 20.000 kr. af studenterpolitiske midler til nyt tøj, i form af skjorter, T-shirt og hoodies. 

MobilePay – der har været et problem med at finde ud af, hvor mange overførelser kommer fra. 

Tiltag – Kassebeholdninger har været lidt rodet. Der er kommet styr på dette. 

Halvårsregnskab: Under overdragelsesperioden har der manglet en del bilag. De fleste er dog blevet 

fundet efterhånden. Nye medlemmer har givet kontingent for 152.956 kr. Lige nu står der ca. 100.000 

på bankkontoen. Det er svært at bogføre MobilePay overførsler, da de skal inddeles på 

regnskabskontorer. 

Udvalgene i SIF roses for at være gode til at gøre opmærksom på regninger der skal betales. 

Forsamlingen godkender formandsberetningen. 



Udvalgsberetninger ved udvalgsformænd 

Udlejning v/ Baldur 
Baldur er ny formand fra dette semester for udlejning og erstatter derved den tidligere formand Dennis. 

Tilstanden af Slush Ice maskinen har været et løbende problem, da den ikke er blevet gjort ordentligt 

rent efter brug. Der følger nu en vejledning til rengøring med den. 

Derudover har Baldur sørget for generel vedligeholdelse af udstyr. 

Udlejningsperioden skal defineres bedre. Det er ikke muligt at udleje i juli, da der ikke er nogen 

tilgængelig til at udlevere det. 

Studiestart v/ Simone 
Simone er den nye formand for udvalget. Der er i alt 19 medlemmer i udvalget, som står for Rustur, 

Social Shaker Dag og TEK Dysten. Der er 8 frivillige til TEK-dysten og 4 til SSD. 

Rustur sidste år: Der kom desværre mange negative kommentarer om maden, heriblandt om, at der var 

for meget pasta og at deltagerne generelt ikke blev mætte. Dette arbejdes der på. Sidste år blev der 

først solgt akohol fra kl. 16 – i år er fredag helt fri for alkohol og lørdag sælges hele dagen. Der var også 

kommentarer om, at der ikke blev afholdt nok aktiviteter sidste år - dette arbejdes der også på. 

Rusturen i år har samme placering: Strib Hallerne. Der vil også være en DJ hele weekenden, så der 

forhåbentlig ikke kommer klager over for lidt musik. 

TEK-Dysten: Slagteriet bookes igen. Der koordineres med Studiestarten på TEK. Musik og DJ: Der må ikke 

spilles for sent. Pointsystemet skal være bedre end sidste år. Frivillige skal findes. Barerne skal bestilles 

samt alkoholbevilling skal søges. 

Social Shaker Day: Møde med Solaris snart. 

Event v/ Rasmus 
 Rasmus, som er nuværende formand for SIF Event, stopper ved næste semester. Teis bliver den nye 

formand og har overgang i løbet af dette semester. 

SIF Event har også taget JARVIS til sig. Det skal opdateres da der kan være klamt fra tid til anden og at 

der ikke hyggeligt nok. Event har nedsat et underudvalg der arbejdet med det.  

Arbejdet med JARVIS fordeler sig over to etaper: På kort sigt skal der være mere hyggeligt så det ikke er 

klinisk hvidt. På langt sigt skal der være bedre møbler og mere rumdelt. 

14 frivillige i udvalget. Næste semester kommer 2 tilbage til udvalget. Derved er der umiddelbart ikke 

behov for rekruttering ved studiestart. 

Formand for SIF Kursus er stoppet og der er ingen ny formand på nuværende tidspunkt. Kursus delen er 

nu en del af SIF Event, men den er på standby. 

Fraktalet v/ Anders 
Fraktalet har fået en ny næstformand. Stig studerer på 2. semester og kan derved forhåbentlig blive 

længere tid i udvalget. Det har været et problem tidligere, at medlemmer kun har siddet i maks. ½ år. 



Der er lige nu 15 aktive medlemmer i udvalget.  

Udfordring til sommer: Mange medlemmer bliver færdige/udlandssemester. Mange nye skal sættes ind i 

events, så alt kører optimalt efter sommer. 

Siden sidst: 

- Pattegris med IDA. Udfordring: SDU er én stor byggeplads. Måtte holdes i Nedenunder da ingen 

andre steder kunne lade sig gøre 

- Pubcrawl: Succes – 500 tilmeldte.  

- Halloweenfest – Success 400-500 billetter solgt. Udfordring: UCL har bedre lokaler, men 

kontrakter med Albani tillader ikke salg af Carlsberg. Nedenunder fungerede fint 

- Dato: Vi giver tilskud. Holder TEK samlet på Ølhunden. 

- Julebingo: Gik godt. Fede præmier og æbleskiver. Slideshow med sponsorater. 

Dette semester: 

- Fustagespuling – Gik fint, men lå i en ferie. 

- Dato – Udsolgt 

- Pubcrawl – Lige under 400 tilmeldte på lidt under en uge. 

- Grill i maj. 

Medlemskort: De nye kort har skabt en del omtale. Det har givet gode forbindelser til 

samarbejdspartnere i byen. Fraktalet har også fået nye erfaringer til fremtiden, fx nå Fraktalet har 

skrevet en mail til en af de deltagene virksomheder, kan de godt have glemt deres aftale, så der skal 

laves en skriftlig aftale til fremtiden. 

Fraktalet / Event forskel: Partybowling går til Fraktalet og Julebingo + grill (sammen med Fraktalet) går til 

Event. 

Valg til bestyrelsen 

Formand 
Morten Lyndgaard indstilles til formand ved SIF af Sofie Michorr. Morten tager imod indstillingen. Ingen 

andre stiller op. Morten vælges. 

Næstformand 
Sofie Michorr indstilles til næstformand ved SIF af Morten Lyndgaard. Sofie tager imod indstillingen. 

Ingen andre stiller op. Sofie vælges. 

Kasserer 
Kathrine Gamborg Wulff indstilles til kasserer ved SIF af Morten. Kathrine tager imod indstillingen. Ingen 

andre stiller op. Kathrine vælges. 

Menige medlemmer 
Indstillinger: 

• Caroline Stokkebro Bech 

• Nicolai Rosenkrantz Due 



• Rickie Mark Hedengran Andersen 

Stiller op: 

• Teis Aalbæk-Nielsen (teaal17) 

• Erik Koors (erkoo15) 

• Emil Steffensen (emste17) 

Ingen andre stiller op. Ovenstående er valgt til bestyrelsen. 

Intern revisor 
Stig Jacobsen indstilles til intern revisor ved SIF. Stig tager imod. Ingen andre stiller op. Stig vælges. 

Eventuelt 
Ingen punkter 
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