Generalforsamling 2018
Ordstyrer: Maria
Referent : Jeppe
Peter (Næstformand ) oplæg
-

Vi siger tak til Annika Vander so formænd, som går af, med en lille gave
Små ændringer:
o Persondataloven. Foreningen har skulle vænne sig til dette billede data osv.
Fokuseret på sammenholdet mellem udvalgene. Vi har holdt et frivillig arrangement som var en
stor succes
Arbejdet på vores aftaler med AKA, Rekom. Som hjælper til vores arrangementer
Medlemskab 30 % stigning fra sidste år.

Kasserer, præsentation af regnskab:
-

Emma overtager referentrollen
Negativt resultat
o Alle udvalg er gået i minus udover studietursudvalg grundet ingen aktivitet
Ser værre ud end det er. AKA indtægter rykket til næste regnskabsperiode.
Ekstra omkostninger i form af investering af spil -> bruges over flere år
FF, Kristina dækker det om lidt.
Festudvalget havde problemer med at noget alkohol var blevet stjålet… ekstra omk til dækning af
nyt indkøb af alkohol
Anbefaling af kasserer: overvejelse hvordan man bruger pengene, pga. underskud.(

Faglig forum
-

-

16 medlemmer
6 nye, 5 af dem er nye studerende
Bedre muligheder, ved at afholde kurser der kan forbedre en til evt. studiejob eller bare Studier.
Kurser:
o R-kursus
o Stres og studiehåndtering
o 2x Spilaften
o Excel-kursus
o Juleafslutning
o Virksomhedsbesøg til Jylland
o Grillaften
Reklame til fremtidige events
o Virksomhedsbesøg til Vitec
o Stress og studiehåndtering
o R-kursus
o Begynder excel
o Spilleaften
o CV
o Juleafslutning.

Festudvalg
-

-

Ida Andersen
o 14 medlemmer
o 4 NYE (TRE 1. SEMESTER)
Julefrokost
Fastelavnsfest
Majfest
Kommende fester
o Pubcrawl
o Årsfest
o Julefrokost

Rusudvalget
-

Cecilie
3 chef tutorer , 13 tutorer.
En god blanding af diverse årgange fra både Oecon og mat. ØK
Valgt nye tutorer, samt afholdt rustur og introuge.
Introugen og rusturen, var en stor succes.

Vedtægtsændringer
-

Paragraf 9 vedtægtsændring
Vi stemmer om vedtægterne. Der blev stemt for bestyrelses vedtægtsændringer.

Maria stiller op som formand og Jeppe stiller op kasserer som de eneste og derfor stemt i bestyrelsen.
Før valget har vi som følgende
Formand: Maria
Kasser: Jeppe
Faglig: Forum: Kristian
Fest udvalg: Ida
Rus udvalg : Cecilie
Kandidater:
-

Stine 1.
Abdullah 5.
Cecilie 7.
Casper 3.
Bertil 3.
Mads. 3
Christian 5.
Sasja 5.
Nikolai 1.

-

Schytte 5.

Først stemmer vi om de to 1. semester
-

Efter en tæt afstemning blev Stine valgt ind i bestyrelsen.

Vi holder nu tale om resterende kandidater. Hver af kandidaterne, holder nu tale om hvorfor de skal vælges
ind.

De nye medlemmer:
-

Abdullah
Casper
Schytte
Nikolai

Supplerende medlemmer
-

Bertil
Cecilie

Eksterne revisor blev Christian

Til slut tale fra afgående formand Annika

