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SIF Generalforsamling referat 
Afholdt d. 19/5 2021 kl. 17:00-19:00 

  

Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Marius Folden Pedersen 

Referent: Alexander Vinding Nørup 

Valg af stemmetællere 
Stemmetællere: Marius Folden Pedersen & Mads Willum Christian 

Mødet er rettidigt indkaldt. 

Formandens beretning 
Vi har lige godt 3000 medlemmer. Dog er der stadig et par stykker som skal sorteres efter fra, efter 

folk er meldt ud af, eller har færdiggjort uddannelsen. 

SIF har været i tæt kontakt med ledelsen, med bl.a. besparelserne. Ledelsen udmelder at det helst 

ikke skal gå ud over de studerende. 

Det har været stille pga. COVID-19 situationen. Meget af tiden har det ikke været muligt at kunne 

være på universitetet, hvilket gør aktiviteter besværlige. 

Efter forhandlinger med TEK har kasseren fået lov at tilgå kontoen.  Desværre har vedtægterne ledt 

til nogle problemer, hvilket begrunder én af de forslag  

Formandens beretning er godkendt 
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Udvalgsberetninger 
SIF Udlejning 
Der har ikke været udlejet noget, da der har været lukket på universitetet. 

Vi håber der kommer gang i udlejningen næste semester, når TEK er åben igen. 

Udvalget har pt. Ingen formand, så bliver midlertidigt administreret af bestyrelsen indtil en ny 

formand er fundet. 

SIF Studiestart 
Magnus er blevet ny formand for studie start. 

Sidste år var ingen studiestart, men der planlægges i år som ”vi plejer”. 

’Social shaker day’ afholdes ikke, men alle andre events planlægges afholdt som normalt.  

Der indtænkes hvordan studiestarten kan afholdes if.t. Corona med Corona-Pas. 

SIF Event 
Cecilie Lundsfryd er formand, og Stine Marie Elbæk er ny næstformand. På nuværende tidspunkt i 10 

medlemmer af event.  6 af medlemmerne stopper. Ingen af de 4 medlemmer tilbage har lyst til at 

overtage formandsposten. Dog håber man på at kunne rekruttere folk til studiestart, som kan være 

med i SIF Event. 

Der er afholdt 2 quizzer i dette semester, Amoung-us aften. Der er afholdt ”Surdej på 30 minutter”. 

Succesfuldt, men var nok mest populært for folk der ikke var med i SIF. 

D&D og Ølsmagning var planlagt, men blev ikke afholdt grundet manglende internt opbakning. 

Fraktalet 
Har ikke holdt nogen events de 2 sidste semester. 

Udvalget har fået 2 nye medlemmer, og der er blevet afholdt intern arrangement for at sætte de nye 

medlemmer ind i udvalget, så de er klar til næste semester. 

Fraktalet planlægger fuld event-liste fra næste semester. 

Behandling af indkomne forslag 
Vedtægtsændringer 

§ 4 stk. 2 

Man ønsker at opdatere vedtægten så ordinære generalforsamlinger ikke behøves afholdes i 

september og marts, men i stedet kan afholdes mere frit i perioden februar/marts/april og 

/september/oktober/november i stedet. 

Det skyldes at man gerne vil have mere tid til at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen under 

studiestarten.  

Enstemmigt vedtaget. 
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§ 9 stk. 1 

Det ønskes af kasseren får mere adgang til kontoen alene. På nuværende tidspunkt er det så 

formanden og næstformanden skal godkende hver transaktion. Ændringen der ønskes, gør at 

kasseren alene kan lave transaktioner på kontoen. 

Enstemmigt vedtaget. 

Valg 
Valget afgøres ved hemmelig afstemmning. 

Ved samme eller færre antal opstillede som poster, afgøres valget ved tillidsvalg. 

Ved flere opstillede end poster, afgøres valget med et kampvalg. 

Der er 12 stemmeberettigede til mødet.  

Valg til formand. 
Opstillede:  

- Alexander Vinding Nørup 

Der afholdes tillidsvalg. 

Der er afgivet tillid til Alexander Vinding Nørup som formand. 

Valg til næstformand. 
Opstillede:  

- Jonathan Tulsgaard Krogh 

Der afholdes tillidsvalg. 

Der er afgivet tillid til Jonathan Tulsgaard Krogh som næstformand. 

Valg til kasserer 
Opstillede: 

- Alexander NP 

Der afholdes tillidsvalg. 

Der er afgivet tillid til Alexander NP som kasserer. 

Valg til dataansvarlig 
Opstillede: 

- Nichlas Boraso 

Der afholdes tillidsvalg. 

Der er afgivet tillid til Nichlas Boraso som dataansvarlig. 

Valg af menige medlemmer 
Der er plads til 5 menige medlemmer i bestyrelsen. 
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Opstillede: 

- Stig R. Jakobsen 

- Jens Christian Mikkelsen 

- Jesper Lund Sørensen 

Der afholdes tillidsvalg. 

Der er givet tillid til følgende opstillede: 

- Stig R. Jakobsen 

- Jens Christian Mikkelsen 

- Jesper Lund Sørensen 

Valg af intern revisor 
Opstillede: 

- *ingen* 

Der er ikke valgt en intern revisor. 

Eventuelt 
Indsupplering til bestyrelsen. 
Der skal stemmes om hvorvidt der kan gives tillid til at bestyrelsen kan indsupplere menige 

medlemmer til bestyrelsen, så alle 5 tilgængelige pladser kan udnyttes. 

Der er stemt for at bestyrelsen må indsupplere. 

Indsupplering til intern revisor. 
Der skal stemmes om hvorvidt der kan gives tillid til at bestyrelsen kan indsupplere én studerende 

som intern revisor. 

Der er stemt for at bestyrelsen må indsupplere. 
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