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Referat af: 

SIF Generalforsamling Efterår 2021 
Onsdag d. 24. november 2021 kl. 16:15 

SIF’s nuværende vedtægter: https://sif.sdu.dk/wp-content/uploads/2021/05/Vedtaegter-F2021.pdf  

1. Valg af dirigent og referent 

a. Dirigent: Alexander Nguyen 

b. Referent: Christoffer Krath 

2. Valg af stemmetællere: 

a. Christoffer Krath 

3. Formandens beretning v/ Alexander Nørup 

a. Medlemstallene er umiddelbart faldet i år, da der ingen rustur har været. Dog har 

mange alligevel meldt sig ind i løbet at året. 

b. Det har givet store udfordringer for udvalgene, men de er alle kommet godt efter det 

med at afholde flere succesfulde events. 

c. Nu handler det om at se fremad og sørge for at SIF bliver større 

d. Formandskabet har haft en god dialog med ledelsen på TEK, og vil fortsætte med at 

afholde dialogmøder med dekanen og undervisningsdirekøren på TEK. 

e. SIF arbejder fortsat med IDA, Prosa & Albani 

f. Fremadrettet er fokus: STUDIESTART! 

g. Der stemmes om beretningen kan godkendes. Beretningen godkendes ved 

enstemmigt flertal 

4. Udvalgs beretninger: 

a. SIF Event v/ Christoffer Krath 

i. SIF event har afholdt QUIZ med kæmpe succes. Mange deltagere til alle 

quizzer. ”Folk har savnet det” 

ii. Der er også afholdt f.eks. ølsmagning og pokeraften som også er blevet taget 

godt imod. 

iii. Fremadrettet vil SIF Event arbejde videre på at holde fede events 

b. Fraktalet v/ Stig Jacobsen 

i. Der er blevet afholdt alle events som fraktalet har planlagt med kæmpe 

succes. Early Bird biletter udsolgt på 7 minutter tiul halloween fest, og kæmpe 

opbakning til alle andre events. 

ii. Frraktalet fortsætter næste år 

5. Behandling af indkomne forslag 

Vedtagelse kræver simpelt flertal ved håndsoprækning 

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager 

a. Ændring af medlemstyper v/ Alexander Nørup, Se bilag 1 

i. Forslagsstiller Alexander Nørup fremlægger forslaget.  

ii. Forslaget stemmes igennem med enstemmigt flertal. 

6. Behandling af vedtægtsændringer 

Vedtagelse kræver 2/3 flertal 

https://sif.sdu.dk/wp-content/uploads/2021/05/Vedtaegter-F2021.pdf
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a. Ændring af konto hæftning v/ Alexander Nørup, Se bilag 2 

i. Forslaget fremlægges. 

ii. Forslaget vedtages med enstemmigt flertal. 

7. Godkendelse af regnskab v/ Alexander N. Petersen 

a. Godkendt ved flertal 

8. Fastlæggelse af kontingent v/ Alexander Nørup 

a. Kontingent forsåles at forblive det samme på baggrund af det førnævnte forslag. 

b. Godkendt ved flertal 

9. Godkendelse af budget v/ Alexander N. Petersen 

a. Godkendt ved flertal 

10. Valg: 

Valg perioden er ½ år (til næste generalforsamling) 

Indvælgelse kræver simpelt flertal 

Ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal der skal vælges, foretages altid 

skriftlig afstemning. Hvert fremmødt medlem har en stemme per plads der stemmes om. Der 

må ikke gives mere end en stemme på samme kandidat. 

a. Valg af formand (1 plads) 

i. Opstillede er: 

1. Alexander Nørup 

ii. Alexander er valgt ved fredsvalg 

b. Valg af næstformand (1 plads) 

i. Opstillede er: 

1. Jonathan Krogh 

ii. Jonathan er valgt ved fredsvalg 

c. Valg af kasserer (1 plads) 

i. Opstillede er: 

1. Alexander N. Petersen 

ii. Alexander er valgt ved fredsvalg 

d. Valg af dataansvarlig (1 plads) 

i. Opstillede er: 

1. Nichlas Boraso 

ii. Nichlas er valgt ved fredsvalg 

e. Valg af menige medlemmer (5 pladser) 

i. Opstillede er: 

1. Stig Jacobsen 

2. Jesper Lund Sørensen 

3. Jens Kristian Mikkelsen 

ii. Alle opstillede er valgt ved fredsvalg 

f. Valg af intern revisor (1 plads) 

i. Opstillede er: 

1. Emilie Karlsson 

ii. Emilie er valgt ved fredsvalg 

11. Evt. 

a. Intet 
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Bilag 1 – Ændring af medlemstyper 
Alexander Nørup foreslår:  
På nuværende tidspunkt kører vi 3 medlemstyper: Adgangskursus (50 kr.), Diplom (200 kr.) og Civil (250 
kr.). Når man melder sig ind i SIF, så betaler man for den uddannelse man går på. Jeg ønsker at få lavet 
det om så vi i stedet  sælger medlemskab på hhv. 2, 3½ og 5 år. Vi kan godt kalde medlemskaberne 
Adgangskursus, Diplom og Civil for at lægge op til hvilket medlemskab man burde købe sig afhængig af 
uddannelse.  I samme omgang vil jeg så gerne ændre priserne på medlemskaberne, så de kommer til at 
koste: 2 år: 125 kr., 3½ år: 200 kr., 5 år: 250 kr.  (Det må altså aldrig være billigere ikke at købe et 
længere medlemskab). Derudover skal det være muligt at købe 2 års yderligere medlemskab for 50 kr. 
De 2 ekstra år, skal man kun kunne købe hvis man tidligere har været medlem af SIF.  Priser er op til 
debat.  
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Bilag 2 – Ændring af konto hæftning 
Alexander Nørup forslår vedtægts-rettelse:  
§9, Stk. 1 rettes fra:  

“Foreningen tegnes hver for sig af formand samt kasserer. Ved optagelse af lån 
og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede 
bestyrelse.”  
Til:  

“Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren, eller 
næstformanden og kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af 
fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse”  
Motivation for ændring:   
Dette er egentlig en tilbageførsel af en vedtægtsændring lavet i F2020. Kort fortalt handler det om at jeg 
gerne vil have at formanden eller næstformanden OG kassereren skal godkende alle beløb der ryger ud 
af vores konto. På nuværende tidspunkt er det således at kassereren eller formanden blot skal godkende 
en overførsel. Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt, og synes det giver mere ro i maven når 2 mand skal 
godkende beløb.   
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