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Dagsorden til FN’s Generalforsamling 2021
1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Camilla Rød. Hun bliver valgt ind uden
indvendinger.
2.

Formalia
a. Valg af referenter

Bestyrelsen indstiller Kirstine Evald Andersson og Cecilie Gry Duncan-Jones. Ingen indvendinger.
b. Valg af stemmetællere
Andreas og Mikkel bliver valgt som stemmetællere.
c. Godkendelse af referat fra sidste års ordinære generalforsamling
Ida foreslår revidering og korrekturlæsning men derudover godkendes det.
d. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt
GF er ikke lovligt indkaldt, da der blev indkaldt til den 8 dage før. Der stemmes om hvorvidt GF
kan fortsætte, og 58 ud af 60 stemmer for.
e. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
3.

Forpersonens årsberetning - diskussion og godkendelse

Planteavlsgruppen og Jord i Udvikling har afholdt for 33.999kr arrangementer på trods af corona,
tillykke!
Studiestarten på campus var en succes, alle var glade og der kommer rustur i mellemugen
RIK får højst sandsynligt lov til at fortsætte med de 5 faglige foreningers arbejde for at beholde det.
4.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Der sigtes efter årligt underskud på 182.000 kr, men i år var der 7086 kr i overskud, på grund af
manglende arrangementer under Corona.
Rusturenes budget er blevet exceptionelt flyttet til næste års budget, da det bliver afholdt i
mellemugen.
Restpuljen bliver kickstartet i år.
Egenkapitel er på 600.000 kr ca, med nogle af pengene i aktier.
FNIS fik ikke deres retmæssige beløb fra FN sidste år, så der er kommet ”dobbelt” udgift på 21-22
budgettet til FNIS, fordi de skal få både for sidste år og i år.
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Godkendelse af budget samt kontingentfastsættelse

Der budgetteres med større underskud i året 21-22.
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 200kr/år.
Anders West foreslår at gøre medlemskab gratis. Der bliver derefter foreslået at ændre kontingentet
til 100 kr/år
Der bliver rejst spørgsmål om stemmeret til generalforsamlingen:
Der bliver stemt om hvem vil have at:
-

alle, tilstede, må stemme
kun betalende medlemmer må stemme

Der bliver vedtaget, at kun FNs medlemmer må stemme om vedtægter, kontingentsats, og budget.
Efter anonym afstemning, bliver FNs kontingent fastholdt på 200kr.
6.

Godkendelse af vedtægtsændringer

Ændring 1
•

§5 stk. 2 Nuværende: ”Alle har adgang til generalforsamlingen.”

•

Ændres til ”Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.”

•

Motivation: Sproglig men vigtig rettelse.

NEDSTEMT da der også bliver studienævnsrepræsentanter m.m. som ikke påkræves at være
medlem af FN for at kunne stille op.
Ændring 2
•

§5 stk. 5 Nuværende: ”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.”

•

Ændres til: ”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, samt
indkomne forslag være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.”
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Motivation: Specificering af hvordan man indstiller forslag til generalforsamlingen (Jf. §6
stk. 3,14). Detaljer om offentliggørelse af vedtægtsændringsforslag flyttes ned i ny paragraf
(Ændringsforslag 3).

Der bliver påpeget, at vedtægtsændringsforslag skulle være offentliggjort senest 7 dage før, så der
bliver stemt via håndsoprækning, om der overhovedet kan stemmes om vedtægtsændringer. Ingen
er imod, så vi fortsætter med at stemme.
GODKENDT
Ændring 3
•

Ny tilføjelse til §5

•

”§5 stk. 6 Materiale offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen, herunder det
reviderede regnskab, budget, indkomne forslag, forslag til vedtægtsændringer, samt
beskrivelse af poster til udvalg (jf. §6 stk. 3, 8-13)”

•

Motivation:

•

Medlemmerne og deltagerne på generalforsamlingen får et bedre grundlag for at bidrage og
give bedre input til bestyrelsens arbejde, hvis de har haft mulighed for at læse materialet
inden det præsenteres. Det har ikke været en struktureret procedure omkring hidtil, så
materialet er først blevet vist på generalforsamlingen.

GOKENDT
Ændring 4
•

Rettelse i §5

•

Stk. 3 Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig og lovligt indkaldt, hvis indkaldelse
samt opslag af dagsorden er foretaget mindst 10 dage før afholdelsen

•

Stk. 3 Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig og lovligt indkaldt, hvis indkaldelse
samt opslag af dagsorden, vedtægtsændringer og budget er foretaget mindst 10 dage før
afholdelsen.

•

Motivation: En tidlig udgivelse af budget, vedtægter samt dagsorden giver medlemmer i FN
bedre indblik i hvad de kan forvente til generalforsamling og hvad FN er og laver.

NEDSTEMT da det er i konflikt med forrige vedtægtsændringsforslag.
Ændring 5
•

Ny tilføjelse til §5

•

”§5 stk.7 Der kan stilles ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter. Disse skal være
bestyrelsen skriftlig i hænde senest umiddelbart før afstemningen”

•

Motivation:Det er en udfordring at forslag til vedtægtsændringer ikke kan justeres på
baggrund af den diskussion som foregår på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen
ikke kan godkende ændringsforslaget som det står formuleret, er man nødt til at stemme det
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ned og vente til næste generalforsamling med at indføre ændringen. Denne tilføjelse til
vedtægterne vil give mere fleksibilitet.
Der bliver diskuteret om hvorvidt det skal være skriftligt – der er stillet to argumenter: både, at
referat gælder, og derudover kan man så hurtigt skrive det og vise det op på præsentationen, så man
nemt kan se forskellen som medlem.
GODKENDT
Ændring 6
•

§ 14 slettes

•

Motivation: Indholdet står allerede nævnt i §5 stk. 5

Enten ændring i paragraf 14 eller sletning af paragraf 14:
GOKENDT
Ændring 7
•

Rettelse af §6 stk 13

•

Andre repræsentanter:
i. 1 rep. i Bestyrelsen for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi for 1 år
ii. 1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år
iii. 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant
iv. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant
v. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer
vi. 1 rep. i Uddannelsesrådet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab på SUND (1 fra
Husdyr/Animal Science)

•

Motivation: Disse bestyrelser er nedlagt

GODKENDT
Ændring 8
•

Ændring til af navn fra Jordbrugsøkonomi til Miljø- og fødevarøkonomi

•
•
•

§ 6 stk 8) Valg af hjemstavnslokaleudvalg c) Tovholder for Jordbrugsøkonomi
§ 6 stk 8) Valg af hjemstavnslokaleudvalg c) Tovholder for Miljø- og fødevareøkonomi
Samt i Bilag 1

•

Motivation: Uddannelsen har ændret navn

Der bliver foreslået ændring af JØ til MFØ
GODKENDT
Ændring 8b
Der kommer derfor en ændringsforslag til ændringsforslaget, om at man skal ændre til JØ og MFØ
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Ændret til JØ og MFØ
GODKENDT
Ændring 9
•

§ 6 stk 9 punkt 12 slettes

•

12) Valg af 1 rep. til Studenterrådets generalforsamling

•

Motivation: Dette bør være en opgave internt i bestyrelsen at finde en repræsentant til
Studenterrådets generalforsamling.

Sletning af repræsentant til SRs generalforsamling
GODKENDT
Ændring 10
•
•
•
•

Ændring af § 3 stk 1
§ 3 Alle studerende, der betaler kontingent til foreningen, er medlemmer.
§ 3 Alle studerende fra de i bilag 1 nævnte uddannelser, der betaler kontingent til
foreningen, er medlemmer.
Motivation: Dette specificerer hvem der kan være medlem af FN, således at ingen fra andre
uddannelser udover de i bilag 1 nævnte uddannelser kan melde sig ind.

Begrænsning af uddannelser
GODKENDT
Ændring 11
•

Ikrafttræden:

•

Disse vedtægter er gældende fra den 1. oktober 2021

GODKENDT
SKÅL
7.

Valg af:
a. Bestyrelse: Forperson, Næstforperson, Kasserer, SUNDråds-repræsentant,
SCIENCEråds-repræsentant, FNIS-forperson, PR-koordinator,
Ruskontakterne, Interessegruppekontakt, Campusudvalgsrepræsentant, UPF
forperson, Menigt medlem

Forperson: Casper Hoffmann
Næstforperson: Amalie Tams, Naturressourcer, 1. år sdk685@alumni.ku.dk
Kasserer: David/DD Ethelberg, MFØ 2. år, ethelbergdavid@yahoo.dk
Ruskontakt 1: Johan Nikolaj Lausen, Naturressourcer 2. år johan.lausen@gmail.com
Ruskontakt 2: Ida Schnack
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Interessegruppekontakt: Sigrid Hyldegaard Djernæs
SCIENCErådsrepræsentant: Signe Berner, Naturressourcer 1. år, fmv923@alumni.ku.dk
SUNDrådsrep: ingen – bestyrelsen skal finde én
Campusudvalgsrep: Niels Otto Olsen, Naturressourcer 2. år ottoolsen@live.dk
FNIS forperson: Johanne Amanda Andersen, Naturressourcer 2. år
UPF-Forperson: Alexander Jacob Rosenberg, MFØ 2. år alex010699@gmail.com
PR-Koordinator: Camilla Rød
Menigt medlem: Nethe Pedersen nethep92@gmail.com
b. To foreningsrevisorer plus en suppleant
Magnus Gregersen, Husdyrvidenskab 1. år, magnus.a.gregersen@gmail.com
Andreas Bergmann Naturressoucer a.bergmann10@gmail.com
Nina Fæster MFØ 1. år knj973@alumni.ku.dk
8.

Valg af hjemstavnslokaleudvalg
a. Tovholder for bioteknologi/naturressourcer

Cecilie Wilstrup-Nielsen Naturressourcer 2. år ceciliewilstrupnielsen@gmail.com
b. Tovholder for husdyrsvidenskab
Cecilie Jensen cille2002@gmail.com
c. Tovholder for Jordbrugsøkonomi
David Ethelberg (se bestyrelse)
9.

Valg af repræsentanter til kollegiale organer
a. Valg af repræsentanter til studienævn
i. 2 rep. og 1 suppleant i Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Ingen – bestyrelsens ansvar at finde dem
ii. 8 rep. og 1 suppleant i Studienævn for Naturressourcer, Miljø og
Husdyrvidenskab
Asbjørn Clausen asbjorn.clausen@gmail.com
Stine Gøttler stine.gottler@gmail.com
Cecilie Duncan-Jones cgdj@plen.ku.dk
Kristian Taylor-Sørensen kts@plen.ku.dk
Kamma Julin kammajulin@gmail.com
Rikke Rosendal rikker.rosendal@hotmail.com

Foreningen af Naturressourcestuderende
Hjemmeside: www.naturstud.dk

Dyrlægevej 9, 1870 Frederiksberg C
Mail: Naturstud@gmail.com

Alexander Rosenberg, se bestyrelse
Signe Berner fmv923@alumni.ku.dk
Suppleanter: Søren Vang mail@sorenvang.com og Rebekka Grønkjær
rebekka.gronkjaer@gmail.com
iii. 2 rep. og 1 suppleant i Studienævnet for Veterinærmedicin og
Husdyrvidenskab
Emmy Rønving og Sofie Vetner
b. Valg af repræsentanter til undervisningsudvalg
i. 4 rep. og 1 suppleant til Institut for Geovidenskab og naturforvaltning
(IGN)
Ingen
ii. 6 rep. til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
Signe Berner (se studienævn)
iii. 4 rep. til Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
Cecilie Duncan-Jones cgdj@plen.ku.dk
Kristian Taylor-Sørensen (se studienævn)
Hannah Christine Hommelhof Mattson hannahhommelhoff14@gmail.com
Ida Munkebo Buch Hansen idamunkebo@hotmail.com
iv. 4 rep. til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Magnus Gregersen (se tidligere)
Rikke Rosendal (se tidligere)
Sofie Vetner
10. Valg af repræsentanter til fagkyndige udvalg/tværfaglige udvalg
a. 2. repræsentanter til Husdyrsvidenskab (Bachelor)
Mikkel Mathiesen nhk206@alumni.ku.dk
b. 2. repræsentanter til Animal Science (Kandidat)
Sofie Vetner
11. Valg af repræsentanter til udvalg
a. 1. repræsentant til SCIENCE undervisningspris
David Ethelberg (se tidligere)
b. 1. repræsentant til SCIENCEpuljen
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Alexander Rosenberg (se bestyrelse)
12. Andre repræsentanter
a. 1 rep. i Bestyrelsen for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi for 1 år
b. 1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år
c. 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant
d. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant
Lucas Georg Philip Solmer, Naturressourcer 1. År, lucassolmer@gmail.com
e. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer
f. 1 rep. i Uddannelsesrådet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab på SUND
(1 fra Husdyr/Animal Science)
g. 1. rep i Rådgivende Udvalg for planlægning of friluftsliv
Amalie Tams (se bestyrelse)
13. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1:
Bestyrelsen vil i det kommende forenings år igangsætte en gennemgribende revidering af
foreningens vedtægter med henblik på at opdatere vedtægterne således, at de bedst muligt dækker
foreningens nuværende realitet og behov, og så bestyrelsen, og dermed foreningen, kan leve op til
vedtægterne. Der kan bl.a. arbejdes med følgende punkter, dog bør alle vedtægterne tages op til
overvejelse: Definitionen af passive medlemmer og disses rettigheder, bestyrelsens arbejdsform,
udvalgsposter, referat fra generalforsamlingen. Dette kan gøres med hjælp fra eksterne interessenter
eller partnere, som for eksempel Studenterrådet.
Motivation:
Efter en gennemgang af vedtægterne står det klar at der er mange ting som med fordel kan ændres,
omformuleres eller udelades for at hjælpe bestyrelsen i deres daglige arbejde. En forenings
vedtægter er, sammen med beslutninger truffet på en generalforsamling, noget bestyrelsen og
foreningen skal leve op til og overholde. Der er punkter i de nuværende vedtægter, som er beskrevet
til så stor en detaljegrad, at det gør det svært at overholde dem, og disse ting kan måske med fordel
flyttes over i et handlegrundlag og/eller en forretningsorden for bestyrelsen, eller helt udelades.
Specifikt mht. passive medlemmer står det ikke beskrevet i vedtægter hvad definitionen af et
passive medlem er samt disse rettigheder ved for eksempel afstemninger på generalforsamlingen
samt i støtteansøgninger. Mange års ændringer har sat sit præg på vedtægterne som i hjørnerne kan
virke usammenhængende eller gentage sig selv. Det må derfor vurderes at være nødvendigt med at
fuldkommen gennemskrivning.
GODKENDT
14. Evt.
Husk markedsplads og interesseløb den 29. oktober 2021

