
Generalforsamling 04.10.2022 
 
1. Velkomst 
 
2. Registrering af fremmødte: 
Rikke Rasbøl 
Emilie Thomsen 
Maja Grønholdt 
Yusur Ahmad 
Sille Christensen 
Mathilde Due 
Mathias Helskov 
Lukas Storgaard 
Asger Sarkel 
Niclas Kroun 
Frederik Schytte 
 
3. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Emilie 
Referent: Emilie 
 
4. Formandens årsberetning 

● Ny bestyrelse 
● Pubcrawl med 286 deltagere (under corona) 
● Hjemmeside var hacket → kom op at køre igen 
● Fodboldarrangement med 55 deltagere 
● Julefrokost aflyst.  
● Julebingo aflyst, da alt var lukket ned  
● Eksamenskurser var alle udsolgte 
● BeafraidQ starter op i februar → Går ikke godt med resultater, men det er et tæt 

sammenbundet hold. 
● Marts holdte vi forårsfest, hvor vi skulle bruge penge. Super godt arrangement og mange 

fremmødte. 
● Påskebingo aflyst pga. for få deltagere 
● Padeltennis arrangement 
● Eksamenskurser gik godt (4. semester udsolgt) 
● Penge fra Uni (75.000) 
● Opstartsbingo med CA og Djøf, hvor ca. 150 deltog 
● Opstartsfest → få deltagere ift. de sidste år 
● Pubcrawl med 318 deltagere → super godt arrangement 

 
5. Kasserens fremlæggelse af regnskabet 

● Indtægter: 
o Kontingenter (28.000) og 20.000 på nemtilmeld 



o Spons (20.000 hver fra CA og Djøf) 
o sociale arrangementer (120.000, inkl. penge fra uni og penge fra JF) 
o Faglige arrangement (7000) 

● Udgifter: 
o Adm. omk. (18.000, hvor der bl.a. er blækpatroner under) 
o Sociale arrangementer (109.000), som hovedsageligt er forårsfest 
o Faglige arrangementer (26.000) 
o Finansielle omkostninger (2000) 

 
Årets resultat: næsten 40.000 
 

● Balancen: 
o Egenkapital på 164.000 → alt for meget. Vi må ikke tjene penge. Vi skal i minus eller 

komme tæt på 0 
 
Mål næste år: Få et underskud! 
 
6. Valg af æresmedlemmer: 
Victoria Mygind →11 ud af 11 stemmer ind som æresmedlem. 
 
7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer 
Asger 
Emilie 
Lukas 
Maja 
Helskov 
Mathilde 
Niclas 
Rikke  
Sille 
 
7.b Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
Louise 
Frederik 
 
8. Valg af 2 revisorer 
Yusur Ahmad 
Victoria Mygind 
 
8.b Valg af 1 revisorsuppleant 
Kommer i løbet af semesteret.  
 
9. Forslag fra medlemmerne 
Ingen 
 



10. Eventuelt 


