SIF Generalforsamling – E19
Referat | Ordinær Generalforsamling d. 25 september 20 19

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Morten fra SDS
Referent: Jens Kristian fra SIF

Valg af stemmetællere
Magnus Monrad og Katrine Lind

Formandens beretning og godkendelse af denne v/ Morten
Medlemstal er nu 2679.
Mærkesag: Stabilitet i bestyrelsen er blevet bedre, siden der har været flere gengangere.
Bestyrelsens rolle har ændret sig en smule i og for sig at møderne er blevet brugt til at tage
endelige beslutninger og så anvendt andre udvalg og møder til at drøfte events. Mere fokus på
generel studiepolitik med bl.a. møde med STEM (om at fjerne aftenundervisning) og få
ændret udmelding af eksamensdatoer til at få eksamensdatoer udgivet tidligere.
Samarbejdspartnere: Tinderbox tilbød Ed Sheeran koncerten pga. god indsats til Tinderbox.
Godt for økonomien. Stadig aftaler med IDA og Carlsberg. Håber på fint samarbejde med
Facebook fremefter, da SIF har afholdt et event for dem i oktober, eftersom dette er et stort
firma.

Udvalgsberetninger ved udvalgsformænd
Event v/ Teis
25 medlemmer i SIF event.
Ny næstformand bliver Cecilie Lundsfryd, eftersom Aron stopper.
Events F19: Bold og Band gik glimrende selvom færre hold deltog. For sent ude med
planlægning, konkurrencer og reklamer. SIF Poker er et nyt oprettet event. Stor succes.
Gentages på efterårssemestret. Maddysten var også et nyt event der gik glimrende.
Eventyrløbet blev gentaget i år. Forbedre intern kommunikation med IDA
Events E19: GameJam overtages af Event. Julebanko overtages fra Fraktalet og afholdes i
samarbejde med IDA.

SIF Udlejning v/ Baldur
En del af udledningen har brug for generelt tilsyn. Der er kommet et ekstra medlem til SIF
udlejning. Grill og soundboks er blevet lånt meget.

Studiestart v/ Simone
15 medlemmer i SIF studiestart – skal have 20 sammenlagt fremover.
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656 deltagere til Social Shaker dag 2019. Stemningen var generelt god til løbet. Efterfest på
Nunchi gik ikke som planlagt. Festen og Nunchi var lukket allerede kl. 17:40 pga. det gode
vejr.
TEKDysten viste sig at have et godt nyt pointsystem. Præmieoverrækkelsen var succesfuld –
også pga. den nye pokal. Forventligt samme deltagerantal som SSD (ca. 600). Græsplænen
forventes at anvendes igen næste år.
Rustur. Evalueringer med fokus på stor pastamængde, alkoholmangel fredag samt for mange
O-løb undervejs i studiestarten. Samtidig også for mange aktiviteter til at de studerende
kunne nå at lære hinanden at kende.
Forbedringer/Fokuspunkter: Mere fokus på reklame næste år. Meget bedre kommunikation
med mentorerne næste år.

Fraktalet v/ Stig
Stig ny formand, Magnus ny næstformand. 15 aktive medlemmer.
Events E18 + F19: Fustagespuling, Dato, Pubcrawl, Grill sammen med event
Events F19: Rusturen (afholdte også et O-løb), større pubcrawl dette semester, Halloweenfesten samt placering skal aftales med UCL. Prøver at gøre muligheden for deltagerantal til
Dato på Viggos større.

Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændring
Ingen vedtægtsændringer.

Godkendelse af regnskab v/ Morten
Kasserer ikke tilstede.
Overskud på 94.200 kr. (afhængig af tilskud). Besparelser på interne arrangementer. Andre
arrangementer har givet overskud undervejs på året.
70.000 kr. forventes i støtte af SDU.
Stadig mangel på bilag, men er blevet meget bedre end sidste år. Stadig et fokuspunkt.
MobilePay: Ikke nær så stor udfordring. Betalinger er blevet sendt organiseret til bogfører af
kasseren.
Godkendt af intern og ekstern revisor. Ingen stemmer imod regnskabet.
Flertallet stemmer for. Regnskab godkendt.

Fastlæggelse af kontingent
Der forslås ingen ændring i kontingent, således det lyder:
-

Civil: 250 kr.
Diplom: 200 kr.
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-

Adgangskursus: 50 kr.
Rabat ved tilmelding til Rustur: 100 til 150 kr.

Rusturen har gjort kontingent væsentligt nemmere pga. NemTilmeld.
Bestyrelsens forslag til kontingent vedtages.

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 ITprogrammer 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.

Valg
Valg af formand til bestyrelsen
Morten Lyndgaard indstilles til formand ved SIF af Sofhie Michorr. Morten tager imod
indstillingen. Ingen andre stiller op. Morten vælges.

Valg af næstformand til bestyrelsen
Caroline Stokkebro Bech indstilles til næstformand ved SIF af Morten Lyndgaard. Caroline
tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op. Caroline vælges.

Valg af kasserer til bestyrelsen
Simone Rasmussen indstilles til kasserer ved SIF af Morten Lyndgaard. Simone tager imod
indstillingen. Jonas Brøns stiller op. Der er kampvalg og kandidatpræsentationer. Der
stemmes skriftligt. Simone Rasmussen vælges på flertal.

Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
Følgende stiller op som menige medlemmer:
Jens Kristian, Stig Jakobsen, Sophie Michorr, Teis, Jonas, Sebastian, Cecilie, Shan, Rickie.
Der er kampvalg. kandidater præsenterer sig selv. Der skrides til skriftlig afstemning.
Følgende kandidater vælges:
-

Jens Kristian Mikkelsen
Stig Rahbek Jacobsen
Sofie Mischorr
Teis Aalbæk-Nielsen
Cecilie Lundsfryd Hedelund Jensen
Rickie Andersen
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Valg af intern revisor
Emilie Karlsson indstilles til posten ved SIF af Stig og Sebastiam. Emilie tager imod
indstillingen. Jonas Brøns stiller op. Der er kampvalg og kandidatpræsentationer. Der
stemmes skriftligt. Emilie Karlsson vælges på flertal.

Eventuelt
Teis nævner at SIF Kursus ligger i dvale. Jonas Brøns melder sig som interesseret i at
genopstarte dette.
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