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1 Valg af dirigent

• Stine Thorlak fra bestyrrelsen er valgt til dirigent

2 Valg af referent

• Maria Skafte fra bestyrrelsen er valgt til referent

3 Bestyrelsen aflægger beretning

Der aflægges beretning om årets gang, følgene begivenheder blev nævnt:

• Julefrokost d. 30/11 2018

• Overdragelsesmiddag

• Indmeldelsesbar

• MØF bowling d. 7/3 2019

• Sportsdag d. 25/4 2019
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• Kapsejlads

• Virksomhedsaften d. 8/5 2019, med besøg af Postnord, TDC og Qampo

• Majfesten d. 10/5 2019

• Rusugen

• Virksomhedsbesøg til Energi Danmark

• Oktoberfest d. 4/10 2019

• Virksomhedsbesøg til Bestseller og Danske commodities d. 5/11 2019

4 Midlertidigt regnskab forelægges

Regnskabet er fint, vi endte med -7802,6
Aktiver 22.104,95 og passiver 22.348,42

5 Orientering om MØK-relevante udvalg ved IFM

Pernille fortalte om uddannelsesudvalget.
Jens fortalte om programudvalget.
Anders fortalte om FACCA.

6 Indkomne forslag

1. MØF foreslår ændring af punkt 5 stk. 1 og punkt 5 stk. 2:
"Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningorden"og "En stemmeseddel
er gyldig hvis den indeholder mindt et og maksimalt seks navne på
kandidater der frivilligt stiller op til valg"
Ændres til:
"“Forretningsordenen består af formandsposterne, bestående af for-
manden og næstformanden, kassereren, og tre bestyrelsesmedlemmer,
bestående af to menige og én sekretær, der frivilligt stiller op til valg.
Der skal stemmes tre gange, én gang til valg af formandsposterne, én
gang til valg af kassereren og sidste gang til valg af tre bestyrelsesmed-
lemmer. En stemmeseddel er gyldig, hvis den indeholder:

• Til formandsposterne:
Ét eller to navne,
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• Til kassereren:
Ét navn,

• Til bestyrelsesmedlemmerne: Èt til tre navne,

Der blev lavet følgende tilføjelse til generalforsamlingen:
"Hvis der ikke er nogen der melder sig til kassér posten, bestemmes
det indbyrdes hvem der tager kassér posten.

2. Møf foreslår ændring af punkt 5 stk. 2:
"Valgt til føste- og andensuppleant er de to kandidater der har opnået
henholdsvis syvende og ottende flest stemmer"
Ændres til:
“Valgt til første- og andensuppleant er de to kandidater, der har opnået
henholdsvis fjerde og femte flest stemmer, når der stemmes til de tre
bestyrelsesmedlemmer.”

3. MØF foreslår ændring af punkt 7:
"Foreningens regnskabsår er fra 1. december til 30. november"
Ændres til en af følgende 3 muligheder:

• “Foreningens regnskabsår er fra uge 49 til uge 48.” (Generalfor-
samlingen holdes efter julefrokosten)

• “Foreningens regnskabsår er fra 15. november til 14. November.”
(Generalforsamlingen kan afholdes, som det plejer)

• “Foreningens regnskabsår er fra 15. oktober til 14. oktober”. (Ge-
neralforsamlingen kan afholdes tidligere end den plejer.)

4. MØF foreslår ændring af punkt 8:
"I lige år går den [Studieturen] til København og i ulige år går turen til
skiftevis London og Frankfurt"
Ændres til "i lige år går den til København og i ulige år planlægges
virksomhedsbesøg i og/eller omkring Aarhus.”
Der blev lavet følgende tilføjelse til generalforsamlingen:
Studie-turs gruppen bestemmer destination i ulige år

5. MØF foreslår ændring af punkt 5 stk. 1:
"Bestyrelsen tegner foreningen udadtil"
Ændres til:
“Kassereren og formanden tegner foreningen udadtil.”

Følgende forslag blev stemt igennem:
Forslag 1 og 2
Forslag 4 med tilføjelse Forslag 5
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Følgende forslag blev ikke stemt igennem:
Forslag 3

7 Fastsættelse af kontingent

Kontigentet er blevet fastsat til 70 kr,

8 Valg af forskellige poster der skal besættes:

• 6 bestyrelsesmedlemmer

1. Følgende stiller op til formandsposterne:

– HK 17
– Mark 18

2. Følgende stiller op til kassér:

– Emma 19
– Frederik H 18

3. Følgende stiller op til øvrige bestyrelsesmedlemmer:

– Andreas c 18
– Frederik 18
– Signe 19

– Mark og HK blev valgt til formandsposterne

– Frederik H 18 blev valgt til kassér

– Andreas c 18, Frederik 18 og Signe 19 blev valgt til øvrige besty-
relsesmedlemmer

• 2 suppleanter
Katrine 15 og Jonas 19 blev valgt som suppleanter

• 2 revisorer
Maria 17 og Mikkel 18 blev valgt som revisorer

• 1 revisorsuppleant
Nikolaj D 19 blev valgt som revisorsuppleant

• Giffen-redaktion
Følgende meldte sig til Giffen redaktionen:

– Hilfe 17
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– Amanda 17

– Allan 18

– HK 17

– Stine 15

– Ditte 18

– Mark 18

– Makala 18

– Jonas 19

– Nikolaj 19

– Katrine 15 Lukas 19

– Mathias 19

– Tarek 19

– Kloster 17

• Studietursgruppe
Følgende meldte sig til studietursgruppen:

– Katrine 15

– Stine 15

– HK 17

– Anne 19

– Andreas 3 19

– Emma 19

– Mark 18

– Lukas 19

– Mojito 19

– Mikkel 18

• Facca repræsentant
Ingen blev valgt som Facca repræsentant

• Programudvalget
Otto T og Mikkel Slyngborg er belvet valgt til programudvalget

• Uddannelsesudvalget
Thomas Kloster og Maria Askholm er belvet valgt til uddanelsesudval-
get
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9 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

6


	Valg af dirigent
	Valg af referent
	Bestyrelsen aflægger beretning
	Midlertidigt regnskab forelægges
	Orientering om MØK-relevante udvalg ved IFM
	Indkomne forslag
	Fastsættelse af kontingent
	Valg af forskellige poster der skal besættes:
	Eventuelt

