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Dagsorden til FN’s
Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Mette Møller Jensen som dirigent - Mette vælges som dirigent.

2. Formalia

a. Valg af referenter

Bestyrelsen indstiller Amanda Bastian Andersen og Kathrine Rafn Westh - Referenter er godkendt af de

tilstedeværende.

b. Valg af stemmetællere

Hvis der er noget der skal stemmes om  gøres dette over Zoom ved en online stemme tælling.

c. Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling

Sidste ordinære generalforsamling godkendes uden indvielser.

d. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt

Dirigent bekræfter at indkaldelsen til generalforsamlingen er gjort lovlig - der er ingen indsigelser.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt uden indvielser.

4. Forpersonens årsberetning – diskussion og godkendelse

Corona har skabt lidt problematik omkring møder samt møder med ledelsen. Studiestart har været meget

alternativ grundet corona. Men er forløbet rigtig fint under omstændighederne.

5. Godkendelse af revideret regnskab

Ida Schnack  gennemgår balance og budget. Der er et kæmpe stort overskud.  Det var meningen at

budgettet skulle være gået i underskud, der mangler at blive brugt ca. 100.000,-. Overskuddet skyldes

aflyste rusture og rejselegater og interessegruppe aktiviteter.

Det nye budget bliver hævet og indeholder en ny pulje på 80.000,- Retningslinjer til hvordan man kan søge

om legater kommer senere. Budget for rejselegater og hævet.

Blev Rejselegat puljen opbrugt i år? (spørgsmål fra zoom)

- Nej på grund af udskudt ansøgningsfrist er rejselegater blevet overført til næste års regnskab.

Ekstern og intern revisorer har gennemgået og godkendt regnskabet.
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(Spørgsmål fra zoom) → Medlem har svært ved at godkende års budget da det ikke har været lagt ud på

forhånd. Der bliver spurgt om det fremover kan blive lagt op på forhånd sådan at medlemmer kan kigge det

igennem inden generalforsamlingen.

- Der bliver påpeget at alle bestyrelses møder er offentlige og at alle er velkomne til at deltage.

Der stemmes om godkendelse af regnskabet:

er nogle uenige kan ikke godkende regnskab og budget.

Ingen indvendinger, hermed er regnskabet godkendt.

Ingen indvendinger, hermed er budgettet godkendt.

6. Godkendelse af budget samt kontingentfastsættelse

Kontingent fastholde på 50,- pr. kvartal. Ingen indvendinger

Kontingent er godkendt grundet godkendelse af budget.

7. Godkendelse af vedtægtsændringer

Der er ved at blive lavet vedtægtsændringer. Der vil bliver forklaret hvorfor ændringerne finder sted

hvorefter der skal stemmes om det.

vedtægtsændring 1:

§ 2: Der er fundet en sætning der ikke er afsluttet - Denne bliver ændret til “FN har til formål at danne

rammen om sociale og faglige på tværs af studieretninger i FN” → Godkendt.

Vedtægtsændring 2:

§2 stk 2: punktum er tilføjet → godkendt

§3 stk 3: tilføjet punktum → godkendt

Vedtægtsændring 3:

§ 3 stk 4: “Foreningen kan optage alle tidligere studerende fra Københavns universitet som passive

medlemmer. “→ godkend

Vedtægtsændring 4:

§ 3 stk 3: formulering ændring : “Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig og lovligt indkaldt hvis

indkaldelsen samt opslag af dagsordenen er foretaget mindst 10 dage før afholdelsen.” → godkendt

Der bliver spurgt fra Zoom → måske man der skulle tilføje at budget og det skal op også?

Ændringer til paragraffer skal indleveres senest 7 dage inden GF.

Vedtægtsændring 5:

Nedlægning af FN’s Nyt → det er intentionen men er ikke blevet skrevet ind i vedtægterne. Alt hvor der står

FN’s nyt vil blive fjerent paragraf 13 vil blive fjerne og nummre på paragraf 14,15 og 16 .

Ændringen vil ske i paragraf 4, 8 8 stk 3, samt 14, 15 og 16 og  hedder nu hhv. 13, 14 og 15. → godkendt

Vedtægtsændring 6:
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Tilføjelse af:

valg af hjemstavnslokaleudvalg

- tovholder for biotek/naturres. studerende

- tovholder for husdyr stud.

- tovholder for Jordbrugsøkonomi stud.

ingen indvendinger for oprettelse af hjemstavnslokale udvalg → godkendt

Vedtægtsændring 7:

Bestyrelsen vil gerne ændre medlemmer poster i bestyrelsen. Det menig medlem bliver nu til en ekstra

ruskontakt. FN udvider, men ikke FB. Der udvides med en så der er to ruskontakter i alt. Der vil stadig været

et menigt medlem i bestyrelsen.

Vedtægt godkendt.

Vedtægtsændring 8:

paragraf 6 stk 3 punkt 11. Ændres til “Valg af 1 rep. Til Studenterrådets generalforsamling.”

Spørgsmål: kan du sige hvorfor vi ikke skulle have en med i JA igen?

- Der er kommet nye regler på ku om at studenterforeningen ikke må have aftaler eller nære

samarbejde med nogle eksterne fagforeninger. Derfor skrives JA ud af FN’s kontakt forum.

Spørgsmål: Der bliver spurgt om hvorfor det skal stå i vedtægter, så bestyrelsen fralægger sig ansvaret for at

finde en person til SRKU.

- FN argumenterer for vedtægtsændringen fordi de gerne vil (i håb om) opfordre og motivere

medlemmerne til at stille op, så det ikke er vores ansvar.

Spørgsmål: Det lyder ikke drastisk at have en repræsentant, er det en ide at vedkommende lige bliver briefet

inden der bliver taget til mødet sådan at man ved hvad der skal foregå og hvilke emner der skal gennemgås.

- Dirigenten svar: Det er gode pointer og dirigenten opfordrede til at man tager dette med videre

sådan at repræsentanter bliver godt klædt på inden møder.

Vedtægtsændring 8 er godkendt uden indvendinger.

Vedtægtsændring 9:

§13 stk 8 “ved udgangen af regnskabsåret opgøres det evt under- eller overskud for foreningen. Et evt

overskud tilføres til FN’s pulje, som kan søges af FN medlemmer til sociale og faglige arrangementer. “

1) FN pulje har til formål at øge mulighed for sociale og faglige arrangementer for de i bilag 1 nævnte

uddannelser uddannelser.

2) FN-Pulje kan søges af FN medlemmer fra de i bilag 1 nævnte uddannelser.

3) for at komme i betragtning til FN-puljen skal en ansøgning indsendes senest én måned for afholdelse af

arrangement. ansøgningen skal overholde retningslinjer for FN-puljeansøgninger.

Der opfordret til at holde sociale arrangementer uden for campus og det ville man kunne søge tilskud til via

FN-Pulje samt tilskud ved selvbetaling til forskellige kurser.

Spørgsmål: For interessegrupper er det sådan at alkohol ikke dækkes, hvordan er det for denne pulje?
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bliver der lavet en generelt retningslinje for denne? for er det ikke sådan at man kun kan søge hvis det er

åbent for alle FN medlemmer nu? nej hvis begivenheden er åben for alle FN medlemmer?

- Der kan ikke gives et konkret svar, den nye bestyrelse må beslutte dette.

Spørgsmål fra Zoom: Er fristen på én måned til vurdering i bestyrelsen ved en ansøgning? 

Denne ene måned er for behandling af ansøgningen. Man kan ikke få godkendt arrangementer for

interessegrupper efter de er afholdt sådan som vedtægterne står skrevet.

Spørgsmål fra Zoom: Skal en sådan pulje skrives ind i vedtægterne eller kan man uden for puljen lave en

række meget stramme retningslinjer. Det kunne måske holde konkretiseringen af retningslinjer til et

minimum og kan give lidt mere frirum. Vil det være en spændetrøje at have skrevet denne måned ind

specifikt.

- Puljen skrives ind i vedtægterne for at sikre at pengene bliver brugt som medlemmerne har

godkendt det. Det kan evt stemmes om at godkende hele vedtægtsændringen eller dele af

vedtægtsændringen.

Hvis forslaget ikke bliver godkendt ville det betyde at præmisserne for puljen skal laves om sådan at der skal

laves en mere fri vedtægt.

Helena Sato tilføjer: Vi har godkendt det i budgettet så pengene er fast til dette.

Puljen er blevet godkendt i budgettet fra tidligere i dagsordenen. hvis ikke denne vedtægtsændring bliver

godkendt kommer vedtægterne ikke til at stå i vedtægterne, men blot i budgettet.

Kommentar fra zoom: Der opfordres til andre medlemmer om at stemme vedtægten ned sådan at der kan

blive foreslået en ny vedtægt med mere frihed.

Der oprettes en pole i zoom for godkendelse af vedtægtsændringen→ 66,7% imod 33.33% for → IKKE

godkendt!

(Pause)

8. Valg af bestyrelse

a. Forperson→1 person: Camilla Rød Hvilsom vil gerne stille op som forperson igen. Ingen

indvendinger → Godkendt

b. Kontakt:

c. Camilla Rød Hvilsom, Naturressourcer, ltw811@alumni.ku.dk

d. Næstforperson→ 1 person: højre hånd, referent, FN’s rejselegat → Casper Hoffmann

melder sig som næstforperson, ingen indsigelser → godkendt

Kontakt:

Casper Thon Hoffmann, Jordbrugsøkonomi, hoffmann.casper@gmail.com

e. Kasserer→ 1 person:  Administrerer FNS økonomi, kontrol af indtægter + udgifter  →
Simon Neander opstiller → godkendt
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Kontakt:

Simon Markus Neander

Jordbrugsøkonomi' 19

kpx788@alumni.ku.dk / Simonneander@live.dk

f. SUNDråds-repræsentant 1 person: Sofie Vetner (Animal Science ‘16) → Godkendt

Kontakt:

Sofie brorson Vetner

animal science

sofiebrorson@hotmail.com eller vwh866@alumni.ku.dk

g. SCIENCEråds-repræsentant 1 person: Sigrid (Forgangne SCIENCEråds-repræsentant) →
godkendt

h. FNIS forperson 1 person: Maria Manniche (Naturressourcer 19) → Godkendt

Kontakt:

Maria Eckardt Manniche, Naturressourcer 2018, maria.manniche@hotmail.com

i. PR-koordinator 1 person: Helena Sato (Animal Science ‘16)

j. Ruskontakterne 2 personer: Stine (forgangne ruskontakt) og Ida Schnack→ godkendt

Kontakt:

Ida Schnack, idax4793@gmail.com, Jordbrugsøkonomi

k. Interessegruppekontakt 1 person: Kristian Taylor-Sørensen→ Godkendt

Kontakt:

Kristian Taylor-Sørensen, mjs684@alumni.ku.dk - NatRes ‘20

l. Campusudvalgsrepræsentant 1 person: Fuldmagt fra Mathilde Eriksson (Animal Science) →
godkendt

m. UPF forperson 1 person: Der er ingen der ønsker at blive UPF forperson.

n. Menigt Medlem: 1 person: Kampvalg mellem Rikke Rosendal og Johanne Andersen→ Der

stemmes og Johanne vælges ind med 69,23 % af stemmerne.→  godkendt

Kontakt:

Johanne Andersen

o. To foreningsrevisorer samt en suppleant: Sigrid og Søren, suppleant Stine → alle 3

godkendt

9. Valg af repræsentanter til kollegiale organer

i. Studienævn for geovidenskaber og planlægning: 2 rep. + suppleant:

ingen ønsker at melde sig.

mailto:idax4793@gmail.com
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ii. Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyrvidenskab: 8 rep. + 2 suppleanter:

Stine (nature.) → Godkendt

Emilie Jakobsen. Naturressourcer → godkendt

Kontakt:Emilie Føhns Jakobsen

jxv563@alumni.dk

Naturressourcer - Miljøvidenskab

Emmy Rønving (husdyr 3. år) → godkendt → Emmy.roenving@gmail.com

Sigrid H. Djernæs (Natur 18) → Godkendt

Kristian Taylor-Sørensen (Naturressourcer) → Godkendt

Mangler 3 rep. + 2 suppleanter

iii. Studienævn for Veterinærmedicin og Animal Science: 2 rep. + suppleant:

Mathilde Eriksson (Animal Science) → godkendt

Mangler 1 + suppleant

b. Valg af repræsentanter til undervisningsudvalg

i. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) 4 rep.

ingen ønsker at stille op fra GF

ii. Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi (IFRO) 6 rep.:

Søren (Fuldmagt) → godkendt

Ida → godkendt

Kontakt:

Ida Schnack, idax4793@gmail.com, Jordbrugsøkonomi

Der mangler 4 rep.

iii. Institut for veterinær-og husdyrvidenskab (IVH) 4 rep.:

Helena Sato (animal science) → Godkendt

Sofie Vetner (animal science) → Godkendt

Kontakt:

Sofie brorson Vetner

animal science

sofiebrorson@hotmail.com eller vwh866@alumni.ku.dk

Der mangler 2 rep.

iv. Institut for Plante-og Miljøvidenskab (PLEN) 4 rep.:

Cecilie Gry Duncan (Naturressourcer) → Godkendt

Kontakt:

Cecilie Gry Duncan-Jones, Naturressourcer - Miljøvidenskab, tjq422@ku.dk

Der mangler 3 rep.

mailto:idax4793@gmail.com
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v. Kemisk Institut (KIKU) 1 rep.:

Der er ingen opstillede

vi. Matematisk institut (MF) (observatør) 1 rep.:

Der er ingen opstillede

10. Valg af repræsentanter til fagkyndige udvalg/tværfaglige udvalg

a. Husdyrvidenskab (Bachelor, science) 1 rep.:

Emmy Rønving → godkendt

Kontakt:

Emmy.roenving@gmail.com

b. Animal Science (Kandidat, sund) 1 rep.:

Mathilde Ericsson → Godkendt

11. Valg af repræsentanter til udvalg

a. SCINECE undervisningspris: ingen meldinger fra GF

b. SCIENCE puljen: ingen meldinger fra GF

12. Andre repræsentanter

a. 1 repræsentant i Bestyrelsen for Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi for 1 år

ingen meldinger fra GF

b. 1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år

ingen meldinger fra GF

c. 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant

ingen meldinger fra GF

d. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant

Emmy Rønving (Husdyr) → Emmy.roenving@gmail.com→ godkendt

e. 1 rep. I Dansk Hortonomforening for 1 år + suppleant

ingen meldinger fra GF

f. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer

ingen meldinger fra GF

g. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Planlægning og Friluftsliv

ingen meldinger fra GF

13. Behandling af indkomne forslag

mailto:Emmy.roenving@gmail.com
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14. Evt.

Repræsentant for Hjemstavns lokale:

Natur → Maria Manniche (Naturressourcer) godkendt

Animal science → Sofie Vetner godkendt

Kontakt: Sofie brorson Vetner, animal science, sofiebrorson@hotmail.com eller vwh866@alumni.ku.dk

JØ → ingen meldinger fra GF

Repræsentant for de studerende til ?? Sigrid

Øvrige spørgsmål:

Hyldest til Mette Møller som tak for dig og din deltagelse/ engagement i FN.

1) Takker for arbejdet under corona. Kunne dog godt have savnet hvilke rammer der var og er for

interessegruppernes arbejde. Hvad er reglerne? Hvor meget må man lave, hvor må man lave noget osv. 2)

Opfordrer til offentliggørelse af bilag inden næste års GF 

opfordrer til at det skrives ind i vedtægterne, at budget, regnskab, forslag til vedtægtsændringer og andre

indkommende forslag lægges op en uge inden GF.

opfordrer til med en deadline helt op til afstemning, kan stille ændringsforslag til vedtægter, så man netop

ikke ender ud med at enten kun kunne stemme for eller imod en vedtægtsændring, men at man kan foreslå

en ny ændring


