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Valg af dirigent og referent

Alexander (14) er valgt som dirigent. Rasmus (16) er valgt som referent.

Bestyrelsen aflægger beretning

Jacob Hein (16) beretter om årets sociale begivenheder. Det første højdepunkt er indførelsen
af en instagramprofil. Her opfordrer Jacob desuden til at man g̊ar ind og følger os. Herp̊a
følger en gennemgang af MØF-bowling og kapsejladsen hvor specielt sidstnævnte blev
mødt med stor opbakning fra mange årgange p̊a studiet. Majfesten var næste begivenhed,
med den traditionelle kroketturnering, som blev vundet af Anders (13) og Bo (14). Festen
var fyldt med røg og vi fik besøg af brandfolk, ej at forveksle med strippere. Efter festen
blev den legendariske røgmaskine solgt.

Efter sommerferien vendte bestyrelsen tilbage med et rusarrangement. Kort tid efter fulg-
te studieturen som var en succes. Den sidste fest, der blev holdt var oktoberfesten med
den dertilhørende ølbowlingturnering. Denne blev vundet af Oliver (14) og Maiken (14).
Festen var ogs̊a første introduktion til bestyrelsen store investering, Bongzillaen. Jacob
konkluderer at det har været et succesfuldt år.

Regnskabet forelægges

Helle (16) fremlægger regnskabet. Første streg i regningen blev julefrokosten, men til MØF
bowling s̊a det bedre ud, selvom der stadig herskede underskud. Derefter pointerer Helle
hvordan bestyrelsen fik overtalt instituttet til at betale for den medfølgende regning til
brandbilsbesøget til Majfesten. Derfor blev der derefter stort overskud hvilket blev hjulpet
p̊a vej med et salg af røgmaskinen. Dette overskud blev brugt p̊a Bongzilla. Oktoberfesten
endte ogs̊a med overskud og p̊a trods af Giffenmiddag og pokalindgravering endte besty-
relsen med et overskud. Hvilket skabte stor jubel i salen.

Herefter konkluderer revisorerne Bo (14) og Alexander (14) at regnskabet s̊a fint ud, med
undtagelse af sm̊ating. Den m̊ade varelageret er blevet værdisat p̊a er ikke korrekt og man
foresl̊ar den nye bestyrelse at f̊a sat orden p̊a dette.

Studieturen 2018

Alexander (14) beretter om studieturen 2018, der gik til København. Vi var 42 afsted.
Der var 11 besøg, der bredte sig ud over de tre kandidatretninger man kan vælge p̊a
Matematik-Økonomi. Derp̊a følger en strøm af billeder fra virksomhedsbesøgene.
Udover virksomhedsbesøgende berettes der om de sociale arrangementer der altid er en
tradition p̊a studieturen. En stor tak g̊ar til alle virksomhederne som vi fik lov at besøge.
Regnskabet for studieturen gennemg̊aes og der konkluderes at man som deltager p̊a turen
modtager 550 kr,- i legatpenge. Som kommentarer til regnskabet nævnes der at man til
næste studietur til København skal overveje ikke at bruge penge p̊a morgenmad p̊a hotellet
(da ikke mange bruger det) og erstattet metrokort med at tjekke alle ind p̊a ét rejsekort.
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Der opfordres til at man kontakter et rejsebureau til at klare alt det praktiske n̊ar turen
g̊ar til Frankfurt.

Orientering om MØK-relevante udvalg ved IFM

Bo (14) fortæller om programudvalget, hvor man beskæftiger sig med relevante ting for
studiet. Udvalget best̊ar af tre studerende og relevante undervisere. Hvis man er med s̊a
skal man med til tre møder hver kvartal af en times varighed. Det kræver at man er mindst
p̊a tredje år.

Jacob (15) fortæller om uddannelsesudvalget, hvor man ser p̊a evalueringer af kurser og til-
passer dem til kursusbeskrivelserne. Der sidder to fra matematik-økonomi. Der er omtrent
to møder hvert semester og det henvender sig bedst til folk p̊a tredje år eller længere.

Indkomne forslag

Bo (14) foresl̊ar om vi skal nedlægge FACCA-repræsentanten i MØF. Det bliver vedtaget
at hvis ingen melder sig som FACCA-repræsentant nedlægges posten for i år.

Fastsættelse af kontingent

Kontingenten fastsættes til 70 kr.

Fredagsbarsudvalg

Der er generalforsamling i Kalkulerbar om en m̊aned og der opfordres til at melde sig ind.
Der er fede fordele.

Valg

Følgende blev valgt ved afstemning

6 bestyrelsesmedlemmer

• Maiken 15
• Stine 15
• Anders 15
• Mikkel 18
• Maria 17
• Trosborg 15

2 suppleanter

• Kloster 17
• Frederik 18

2 revisorer

• Helle 16
• Jens 15

1 revisorsuppleant

• Jacob 16

Side 2 af 3



Generalforsamling i MØF 2018 1. december 2018

Giffen-redaktion

• Anders 15 (chefredaktør)
• Rikke 15 (chefredaktør)
• HK 17
• Stine 15
• Amanda 17
• Hilfe 17
• Tobias 17
• Johan 15
• Maiken 15
• Ragnhild 15
• Rasmus 15
• Jens 18
• Andreas 18
• Allan 18
• Christian 17

Studietursgruppe

Næste års studietur g̊ar til Frankfurt. Følgende vil st̊a for at arrangere dette

• Gustav 15
• Cebrina 15
• Line 15
• HK 17
• Kloster 17
• Naveed 18
• Mikkel 18

Facca-repræsentant

Ingen meldte sig og posten udg̊ar for i år.

Programudvalget

• Sebastian 16
• Jens 15
• Brix 15

Uddannelsesudvalget

• Pernille L 15
• Pernille S 15
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