1. Valg og dirigent og referent
Marius fra SDS er dirigent og har afklaret at indkaldelsen er sket rettidig.
Referent er Jesper.
2. Valg af stemmetællere
Marius og Jonas er stemmetællere.
3. Formandens beretning
Formandsskifte, da Caroline tog over for Morten, der gik af.
Medlemmer ligger omkring 2948, men er nok lavere.
Der er arbejdet meget med at afholde bæredygtighedsforum, som har været stort fokus.
Leverandørskifte fra Carlsberg til Albani.
Der er et samarbejde med SDS som ønskes at blive ført videre i fremtiden.
Nyt samarbejde med fagforeningen Prosa, og fortsat samarbejde med IDA, hvor kontrakten skal
genforhandles.
Generalforsamlingen har været udskudt et semester, så sidste generalforsamling blev afholdt sidste
år.
Der bliver arbejdet med ledelsen om hvorvidt der skal være fysiske eller online eksaminer.
Studiestarten har været hårdt ramt, ift. Covid-19, som der vil blive fortalt mere om.
Projektlokalerne er blevet afsat til 1. semesterstuderende, hvilket lukker for mulighederne for
ældre studerende.
Formandens beretning er godkendt.
4. Udvalgsberetninger ved udvalgsformænd
SIF udlejning
Alt virker som det skal.
Ingen efterspørgsel.
Ny metode for at betale depositum.
Leder efter en ny formand.
SIF studiestart
Formanden er stadig på nuværende fod Simone, men Jonas overtager, da Simone ikke er
studerende ved næste studiestart.
19 medlemmer i studiestarten, hvor der vil ske nogle rokader.
Alle de almindelige arrangementer aflyst pga. Covid-19, hvilket indebærer.
- Social shaker dag
- Tekdysten
- Rusturen
Alternative arrangementer, der blev afholdt.
- Ølsmagning med 243 tilmeldinger,

-

44 den SIF medlemskab
Over 200 med SIF medlemskab
Quiz med omkring 20 deltagere.

Forventninger til det kommende år.
-

Flere medlemmer.
Mere reklame omkring vores events.
o Konkurrencer op til events.
o Komme mere ud til eleverne.

SIF Event
Formand er Cecilie, men laver lige så småt en overgang over til at Stine bliver formand, da
hun heller ikke er studerende til næste sommer.
Lige nu 16 personer, hvor der er 2 nye og 7 som stopper.
Events der blev afholdt:
- Quiz
o Oppe på ca. 100 deltagere
- Ølsmagning
o E19 uden ekspert
o E20 med ekspert
- Poker, brætspilsaften, gamejam, og SIF cykel
o Stabile events
- Online quiz
o Success i starten med ca. 50 deltagere
Events der blev aflyst:
- Fællesspisning
- Poledancing for dyrt
- Cocktail for få deltagere
- Strik og drik
- Bold og band
Alle events er planlagt til at foregår fysisk, alternativt bliver de afhold online.
SIF fraktalet
Der er søgning efter nye medlemmer og ny formand, samt måske ny næstformand.
Der er overordnet set blev kørt et sæt events, inden nedlukningen ramte Danmark, hvor så
det sidste halvår har medført aflyste events.
Der er planlagte lidt begivenheder, som normalt finder sted f.eks. Dato, hvor så der bliver
planlagt yderligere events, så Fraktalet får omtale og medlemmer.
5. Behandling af indkomne forslag
i. Vedtægtsændring: Oprette post som dataansvarlig i bestyrelsen og nedsætte antallet af
menige bestyrelsesmedlemmer med én.
Vedtægtsændringen er blev godkendt med et stort flertal, der stemte for ved
generalforsamlingen. Der blev afholdt en åben afstemning.

6. Godkendelse af regnskab
Kassereren lige nu er Simone, hvor dette så er status:
- Bilagsforbedring ift. sidste år.
- Separat MobilePay til køleskabet.
Tal for året:
-

Bundlinjen giver overskud på 135.127 kr.
Egenkapital i alt 372.801 kr.

Vigtige tilføjelser eller ændringer for fremtiden:
-

N.M. Knudsens Fond (Tilskud til diplomingeniør)
Ophør af EnJam, der normalt giver tilskud til GameJam.
Tilskudd fra Carlberg ifm. Samarbejdet, der er blevet ophørt, så 146.104 kr.
Tilskud fra TEK er stadig uvist ift. hvad det ligger på eller om det fås.
Manglende udgifter i foråret.

Det blev godkendt af et flertal ved åben afstemning på generalforsamlingen.
7. Fastlæggelse af kontingent
Der bliver bibeholdt de nuværende kontingent poster, som ser således:
- Civilingeniør 250 kr.
- Diplomingeniør 200 kr.
- Adgangskursus 50 kr.
- Rabat ved samtidig tilmelding til rustur (studiestart) er for civil og diplom hhv. 100 kr. og
150 kr.
Dette blev fastlagt ved et flertal ved en åben afstemning på generalforsamlingen.
8. Godkendelse af budget
Budgettet er lavet ud fra de foregående års budget, så derfor er der aflagt samme midler til de
forskellige udvalg.

SIF rustur er selve studiestarten, men er bare ikke blevet rettet til.
Budgettet for den kommende periode blev godkendt på generalforsamlingen ved åben afstemning.

9. Valg:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
-

Valg af formand til bestyrelsen
Caroline stiller op til genvalg.
Formandsposten er gået til Caroline, ved et flertal for.
Valg af næstformand til bestyrelsen
Der er to kandidater til næstformandsposten:
Jonathan og Teis
Teis valgte at trække sig under tællingen af stemmer.
Der var 15 stemmer for og 1 blank stemme, derfor er den nye næstformand Jonathan.
Valg af kasserer til bestyrelsen
Simone stiller op til genvalg.
Der var flertal for at Simone fortsætter som kasserer.
Valg af dataansvarlig til bestyrelsen
Rickie stiller op til valg.
Der er et flertal for at Rickie bliver dataansvarlig.
Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
Der er 8 som stiller til posten som menigt bestyrelsesmedlem.
Alexander
Sebastian
Stine
Teis
Cecilie
Stig
Niclas
Jens K

Den totale mængde stemmer er 80.
De indvalgte er:
-

Alexander
Stine
Stig
Nichlas
Jens Kristian
vi. Valg af intern revisor
Emilie stiller op til genvalg.
Enstemmigt er Emilie valgt som intern revisor.
10. Eventuelt
Der er intet til eventuelt.

