
Bestyrelsesmøde i Foreningen af
Naturressourcestuderende,
GF-edition 27/5/2021
Til stede: Casper, Kristian, Maria, Johanne, Nam,
Sofie,

Fraværende: Simon, Stine,

Referent: Casper

Opgaver til GF (fredag den 1. oktober 2021):

Det praktiske:

deadline 15. september til bestyrelsesmøde, hvad er status på
retningslinjer, mad, mv.

- Find sted: Stine
- både planlæg efter plan A og plan B (fysisk og online)
- Sidste GF sad FN’s bestyrelse hos JA, GF afholdt over Zoom
- forrige år, blev GF afholdt fysisk i auditorie på Thorvaldsensvej
- Max 70 mennesker
- plan A: book 84-01, auditorium med storskærm 70-01 og 70-02,
- plan B: Zoom

- Forplejning: Johanne og Kristian
- Mad til bestyrelsen
- Mad til referenter, stemmetællere
- Mad til medlemmerne
- bagels fra Frederiksberg?
- + gave til referenter

- Reklame for GF: Nam
- jf. §5 Stk. 4 “Opslag skal som minimum offentliggøres på FN’s

hjemmeside, samt FN’s Facebook side”
- Facebook-begivenhed som kan deles
- instagram
- jf. §5 Stk. 3 “Beslutningsdygtig og lovligt indkaldt er enhver

generalforsamling, hvor indkaldelse samt opslag af dagsorden er
foretaget mindst 10 dage før afholdelsen” - helst 14 dage



- skriv ud om hvad vi søger til alt, i begivenheden
- vedtægter mindst en uge før
- ændringsforslag senest 2 dage før

Til selve GF:

- Valg af dirigent - én vælges i bestyrelsen (Casper)
- Find referenter Nam og Sofie

- plejer at være to stks. der skriver ned undervejs, og samler til ét referat
- jf. §9 Stk. 2 “Beslutninger, navne og udvalg skal anføres entydigt og i

overensstemmelse med de i vedtægterne anvendte benævnelser for
foreningsposter og udvalg. For personnavne gælder, at både fornavne
og efternavne skal anføres.”

- Find stemmetællere Stine
- Ved digital GF:  Zoom funktioner
- Ved fysisk GF: vælg 2 personer udefra bestyrelsen

- Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling
- Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt

- jf. §5 Stk. 3 “Beslutningsdygtig og lovligt indkaldt er enhver
generalforsamling, hvor indkaldelse samt opslag af dagsorden er
foretaget mindst 10 dage før afholdelsen”

- Godkendelse af dagsorden
- jf. §6 stk. 3

- Forpersonens årsberetning - diskussion og godkendelse - Rød
- jf. §6 “På den ordinære generalforsamling fremlægger forpersonen

FN’s årsberetning til diskussion og godkendelse.”
- Godkendelse af revideret regnskab, budgetforslag, og kontingentfastsættelse

- Simon
- jf. §6 stk. 2 “På den ordinære generalforsamling fremlægger FN’s

kasserer et revideret regnskab samt et budgetforslag for det
kommende regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættes det
kommende års medlemskontingent.”

- find ud af hvem der er interne revisorer
- bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastholdes til 50 kr. pr. kvartal

- Godkendelse af vedtægtsændringer - Schnack og Maria
- jf. §5 stk. 5 “Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på

en lovligt indkaldt generalforsamling (jvf. stk. 3 og 4) og kun når et
flertal af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til
vedtægtsændringer skal afleveres til bestyrelsen senest syv dage før
generalforsamlingen og derefter offentliggøres.
Vedtægtsændringsforslag kan kun stilles af medlemmer af FN.
Ligeledes skal andre punkter som ønskes optaget på dagsordenen
være bestyrelsen i hænde syv dage før generalforsamlingen.”

- Valg af bestyrelse



- Valg af repræsentanter til kollegiale organer
- Valg af repræsentanter til undervisningsudvalg
- Valg af repræsentanter til fagkyndige udvalg/tværfaglige udvalg
- Valg af repræsentanter til udvalg
- Andre repræsentanter

Andet:
- Skaf FN poloer til den fra bestyrelsen der mangler + bestil ekstra poloer
- tage fælles billede den 15. september - HUSK POLOER!


