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SIF Generalforsamling Efterår 2022 
Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 16:00 

Lokale: Seminarrum Ellehammer: Ø28-600-3 (SDU MAPS)  

(ENGLISH BELOW) 

SIF’s nuværende vedtægter: https://sif.sdu.dk/wp-content/uploads/2022/01/Vedtaegter-E2021.pdf  

Ved generalforsamlingen har alle studerende på SDU taleret. 

Kun medlemmer af SIF har stemmeret. 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Dirigent: Rikke Rasbøl 

b. Referent: Rikke Rasbøl 

2. Valg af stemmetællere 

a. Rikke Rasbøl og Kristian Jørgensen 

Dirigent og stemmetællere må ikke være medlem af bestyrelsen. 

3. Formandens beretning v/ Alexander Nørup 

a. Lille stigning i antal aktive medlemmer. Faldet en del i civilmedlemmer, men steget 

mere end det i antal nye medlemmer fra rusturen. 

b. Alle udvalgene arbejder på højtryk igen 

c. Der arbejdes på et samarbejde med JS/Danmark, som laver interaktive brochurer for SIF 

d. Nyt bar-salgs system: SIF POS. Brugt til de første tre studiestartsarrangementer og det 

forventes at det også bruges til den kommende halloweenfest. 

e. Fremadrettet: Fokus på mere engagement fra de studerende, særligt i den 

studenterpolitiske del 

f. Flere dialogmøder med dekanen og med studiestartskoordinatoren 

g. Samarbejdspartnere: Albani, IDA, Prosa, og Redbull 

4. Vedtagelse af formandens beretning 

a. Formandens beretning er vedtaget 

Vedtagelse kræver simpelt flertal ved håndsoprækning 

5. Udvalgs beretninger: 

a. SIF Event v/ Kristian Jørgensen 

i. Efteråret 2022: Quiz, strik og drik, og ølsmagning 

ii. Foråret 2023: Quiz, SIF cykel, bold & band 

1. Der er så småt planlagt datoer for disse events. 

iii. Fremadrettet skal der findes flere medlemmer, da antallet er ved at være lavt. 

b. Fraktalet v/ Alexander N. Petersen 

i. Partybowling: Udsolgt og kørte godt. Støtte fra Albani og BarGroup 

ii. Pubcrawl med lige over 550 deltagere 

iii. Dato med fraktalet om lidt - omkring 35-40 deltagere 

iv. Halloweenfest senere på året - forventet 600-700 deltagere. Der er solgt 

omkring 400 billetter på nuværende tidspunkt. 

v. Der er et fint overskud på nuværende tidspunkt. 

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/560156db423b7e2140a27614
https://sif.sdu.dk/wp-content/uploads/2022/01/Vedtaegter-E2021.pdf
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vi. SIF udlejning er lige blevet startet op og det kører godt. Der er blandt andet købt 

mere drikkelse og nye batterier til soundboks. 

c. Studiestart v/ Alexander Nørup & Nicolai Rohde 

i. Første rigtige studiestart siden 2019 

ii. Startede med et nyt event → IDA/SIF TEK games. Der var uoverensstemmelse 

omkring, hvordan eventet skulle holdes og hvem der var ansvarlig for hvad 

iii. TEK dysten også tilbage i 2019 format. Meget lavt deltagerantal i år 

sammenlignet med årene inden corona. Det afholdes igen næste år med håb om 

at energien fra i år for flere til at tage med. 

iv. Rusturen →238 deltagere i år, plads til 400 deltagere. Det koster 400kr at 

komme med på rusturen. Optaget på TEK er også faldet, hvilket kan være med 

til at forklare antallet af deltagere sammenlignet med 2019, hvor der var 

udsolgt. Mange af de samme aktiviteter som i 2019. Der har været høje udgifter 

i år, hvilket blandt andet skyldes at de faste udgifter som leje af lokale er blevet 

fordelt ud på færre deltagere. Det har dog gjort, at der er et stort underskud i 

år.  

1. Evaluering:  

a. De ansvarlige var positive, de frivillige var delvist positive. 

b. Informationsniveauet har været lavt og skal forbedres 

fremadrettet.  

c. Stor modstand mod kødfri mad, ellers positivitet omkring 

maden.  

d. God feedback på aktiviteterne. 

e. Overordnet er folk meget positive i deres evaluering af rusturen. 

2. Fremadrettet. 

a. Højere informationsniveau 

b. Bedre forklaring på, hvorfor vi har en kødfri dag 

c. Bedre timing om søndagen (lade folk sove længere og tage lidt 

senere hjem), så der ikke er for meget ventetid inden busserne 

kommer. 

d. Udsmykning til lørdagsfesten 

6. Behandling af indkomne forslag 

Vedtagelse kræver simpelt flertal ved håndsoprækning 

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

a. – Ingen indkomne forslag – 

b. Forslag kan indsendes på formand@sif.sdu.dk senest d. 24. oktober 2022 

7. Behandling af vedtægtsændringer 

Vedtagelse kræver 2/3 flertal 

a. – Ingen indkomne forslag – 

b. Forslag kan indsendes på formand@sif.sdu.dk senest d. 24. oktober 2022 

8. Godkendelse af regnskab v/ Alexander N. Petersen 

a. På nuværende tidspunkt er underskud på kontoen. På nuværende tidspunkt for SIF dog 

penge fra universitetet og staten til at finansiere nogle af deres aktiviteter og derfor er 

det forventeligt, at der på nuværende tidspunkt er et underskud. 

mailto:formand@sif.sdu.dk
mailto:formand@sif.sdu.dk
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b. Det forventes at den kommende halloween fest gør, at budgettet går nogenlunde i 0. 

9. Fastlæggelse af kontingent v/ Alexander Nørup 

a. Kontingentet fastholdes på de nuværende priser.  

i. Adgangskurser: 125kr 

ii. 3,5 årig: 200kr 

iii. 5 årig: 250kr 

iv. 3,5 årig eller 5 årig kan forlænges i 2 år for 50kr. 

10. Godkendelse af budget v/ Alexander N. Petersen 

a. Budgettet er godkendt 

11. 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. Alexander Nørup 

b. Valg af næstformand (1 plads) 

i. Jesper Sørensen 

c. Valg af kasserer (1 plads) 

i. Alexander N. Petersen 

d. Valg af dataansvarlig (1 plads) 

i. Bertram  

e. Valg af menige medlemmer (5 pladser) 

i. Kristian Jørgensen 

ii. Samuel Jensen 

iii. Mikkel Rask 

iv. Anni Enevoldsen 

v. Mattis Jensen 

f. Valg af intern revisor (1 plads) 

i. Den bliver eftersuppleret. Emilie Karlsson bliver kontaktet. 

12. Evt.  
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ENGLISH: 

SIF’s current regulations (Only in Danish): https://sif.sdu.dk/wp-content/uploads/2022/01/Vedtaegter-

E2021.pdf  

All students at SDU are allowed to speak up. 

Only members of SIF can vote. 

1. Choosing a meeting chairman and minute taker 

2. Choosing vote-counters 

The meeting chairman and vote-counters cannot run for the board. 

3. SIF Chairmain Report w/ Alexander Nørup 

4. Committee Reports: 

a. SIF Event w/ Kristian Jørgensen 

b. Fraktalet w/ Alexander N. Petersen 

c. SIF Studiestart w/ Alexander Nørup & Nicolai Rohde 

5. Handling of proposals: 

Approval of proposals require a majority agreement.  

a. – No proposals sent in – 

b. Proposals can be sent to formand@sif.sdu.dk no later than the 24th of October 2022. 

6. Handling of amendment proposals: 

Approval of proposals require 2/3 majority agreement 

a. – No proposals sent in – 

b. Proposals can be sent to formand@sif.sdu.dk no later than the 24th of October 2022. 

7. Approval of financial report w/ Alexander N. Petersen 

8. Agreement on membership fees w/ Alexander Nørup 

9. Approval of budget w/ Alexander N. Petersen 

10. Elections: 

The electoral period is ½ year (till the next general assembly) 

Appointments require a simple majority agreement 

a. Election of chairman (1 space) 

b. Election of vice-chairman (1 space) 

c. Election of treasurer (1 space) 

d. Election of information systems manager (1 space) 

e. Elections of rank-and-fillers (5 space) 

f. Election of internal audit man/woman (1 space) 

11. AOB. 

 

https://sif.sdu.dk/wp-content/uploads/2022/01/Vedtaegter-E2021.pdf
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