
MØF Generalforsamling 2017

Jeppe Skals

4. december 2017

0.1 Valg af dirigent og referent

Kirstine er valgt som dirigent. Jeppe er valgt som referent.

0.2 Bestyrelse a�ægger beretning

Anders Damsgaard og Alexander Würtz starter ud med at fortælle om de for-
skellige arrangementer der er blevet afholdt i løbet af året. Første arrangement
var MØF-bowling, hvor Lasse fra årgang 13 vandt. Derefter gik de hurtigt
henover

0.3 Regnskabet forelægges

Bo viser en rigtig pæn graf over hvordan regnskabet er gået i løbet af året.
Regnskabet slutter i alt på et underskud på ca. 2600. Det var ikke helt ufor-
ventet at det ville ende i et underskud, men alt taget i betragtning er det ikke
helt skidt. Revisor Ste�en og Benjamin går på. Slynger en diskret sviner afsted.
Alt i alt ser det hele okay ud, der var dog et par enkelte smuttere i form af
håndskrevne kvitteringer. Dette var dog bagateller. Et råd til den kommende
bestyrelse er at komme i gang i bedre tid, så man ikke sidder til sidst og stresser
med det, og derved kan holde et bedre overblik.

0.4 Orientering om MØK-relevante udvalg ved IFM

Ste�en har fundet en til programudvalget, men mangler at �nde en der vil tage
over i uddannelsesudvalget, da han selv stopper. Ste�en siger der er damer
i det. De diskuterer bland andet kursusbeskrivelser, eller mangel på samme.
Niels Lauritsen har endda sat en champagne på højkant til den person der
kommer med den bedste kursusbeskrivelse. Programudvalget har det sidste år
omhandlet opbygningen af den nye bachelor.

0.5 Indkomne forslag

Et forslag her er at der bliver ændret i hvor mange penge der bliver tildelt til
Gi�en og Studietursgruppe, således at det afhænger af hvor mange deltagere der
er til de forskellige middage. Dette blev vedtaget ved stort �ertal i afstemning.
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0.6 Fastsættelse af kontingent

Anders D. starter ud med et par argumenter for at kontingentet skal øges.
Sammenligner med priserne som de var tilbage i 1985 og argumenterer for, at
det ville være rigtig dejligt at have noget mere råderum i bestyrelsen. Det er
blevet vedtaget ved �ertal i afstemning at kontingentet er blevet sat op til 70
kr.

0.7 Fredagsbarsudvalg

Jakob vil gerne have os til at komme i fredagsbaren. Derudover mangler han
�ere frivillige til at hjælpe med et par enkelte barvagter.

0.8 Valg af:

6 bestyrelsesmedlemmer

• Amanda 17

• Louise 16

• Rasmus 16

• Helle 16

• Jens 15

• Jacob 16

2 suppleanter

• Shameer 16

• Navid 17

2 revisorer

• Bo 14

• Alexander 14

1 revisorsuppleant

• Jeppe 14

Gi�en-redaktion

• Anders 15

• Rikke 15

• Navid 17

• Christian 17

2



• Magnus N 17

• Magnus W 17

• Asbjørn 14 (gæsteskribent)

• Ragnhild 15

• Johan 15

• Jens K 14 (gæsteskribent)

Studietursgruppe

Næste studietur går til København. I forbindelse med dette har de følgende
valgt at hjælpe med at arrangere dette.

• Alexander 14

• Katrine 15

• Asbjørn 14

• Bø�en 14

• Stine 15

• Maiken 15

• Pernille 15

Facca-repræsentant

• Shameer

Programudvalget

• Anne 14

• Bo 14

Uddannelsesudvalget

• Jacob 14
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