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Generalforsamling 2017 i Universitetssektionen 
 

Tid: onsdag den 15. november 2017 kl. 16.30 

Sted: Mefisto, Aarhus 

 

Deltagere:  Mimi, Eva, Maja, Cecilie, Lise, Louise, Ane 

Afbud:   Halfdan, Katrine, Yoon, Janni, Mette 

 

Referat 

a) Valg af dirigent og referent 

• Ane valgt 

b) Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden er godkendt 

c) Beretning om Universitetssektionens virksomhed i 2017 

Se formandsberetningen på Universitetssektionens hjemmeside. 

Beretningen var desuden på forhånd fremsendt på mail til alle generalforsamlingens tilmeldte 

deltagere. 

• Beretningen er taget til efterretning 

d) Aflæggelse af regnskab (saldobalance pr. 15.11.2017) 

• Regnskabet godkendes 

e) Forslag til næste års handleplan 

Ane (formand på mødetidspunktet, men trådte tilbage) har på forhånd fremsendt en 

beskrivelse af løbende aktiviteter i Universitetssektionen med henblik på at lette overdragelsen 

af formandsposten. 

• Fortsættelse af arbejdet fra 2017 

• Arbejdet er interessebåret, så GF lader den nye styrelse fastsætte handleplanen 
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f) Fastlæggelse af forslag til driftsbudget for 2018 

Samme poster som i 2017, men lidt større beløb grundet forhåbentligt større aktivitet. 

Indkøb af Skype Pro til aktive styrelsesmedlemmer ved behov. 

• Budgettet godkendes 

g) Valg af sektionsstyrelse 

Følgende fortsætter i styrelsen (er ikke på valg): 

• Katrine Willemoes Rasmussen, AU 

• Mimi Mehlsen, AU 

• Janni Niclasen, KU/AU 

• Ane Søndergaard Thomsen, AAU 

(Fortsætter kun som mailkontakt til AAU samt medlem af UFU) 

 

Følgende er på valg og genopstiller: Eva er genvalgt 

• Eva Rames Nissen, AU 

 

Følgende er med som mailkontakt på SDU: 

• Mette Elmose Andersen, SDU 

 

Nye opstillinger:   Alle er valgt; velkommen til 

• Cecilie Rask Clausen 

• Lise Hove 

• Louise Pedersen 

 

Følgende udtræder af styrelsen:  Tak for indsatsen 

• Halfdan Skjerning 

• Maja Johannsen, AU 

• Yoon Frederiksen, AU 

 

 

Aktivitetsniveau og poster fordeles på det konstituerende møde i Aarhus. 

• Eva udsender doodle med mulige datoer 

h) Eventuelt 

• IAB. 

 

Tak for et godt møde. 


