Generalforsamling
Studenterhuset RUC
06-02-2021 kl 12.00 – 14.00

Åbning af generalforsamlingen og formalia.
Generalforsamlingen åbnes af siddende formand Tobias Krog Lafontaine.
Tobias gennemgår formaliteterne og forklarer hvordan forsamlingen vil forløbe.
Tobias bemærker at forsamlingen er indkaldt korrekt.
•

Valg af referent.
Tobias Krog Lafontaine vælges enstemmigt som referent.

•

Valg af ordstyrer
Patricia Frøberg Sørensen vælges enstemmigt som ordstyrer.

•

Dagsordenen godkendes og er som følger:
1. Opening - voting on who is taking minutes and who is directing the assembly & voting on the
final agenda.
2. Approval of amendments to the Articles of Association
3. Election of:
- Chairman and treasurer
- Board for the missing posts
4. Suggestions
5. Etc.

[Bemærk, dagsordenen blev offentliggjort på engelsk, da Studenterhuset RUC har mange
engelsktalende brugere. Dagsordenen blev derfor også godkendt på engelsk. En oversættelse
vil være:
1. Åbning – afstemning om referent, ordstyrer og endelig dagsorden.
2. Afstemning om vedtægtsændringer.
3. Valg af:
- Formand og kasserer.
- Ledige pladser i bestyrelsen.
4. Indkomne forslag.
5. Eventuelt / opsamling.]
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Vedtægtsændringer
Patricia fremlægger og motiverer ændringsforslagene, da hun har stillet dem sammen med Marc
Backhausen Erichsen og Mathilde Elisa Vendelholt.
Der er 10 stemmeberettigede til stede.
Afstemningen sker ved håndsoprækning.
o Æf 1 fremlægges
Æf 1 er enstemmigt vedtaget
o Æf 2 fremlægges
- Marcell Balogh spørger hvordan vedtægten fungerer. Tobias forklarer at den
nuværende er en bureaukratisk formalitet og at slettelsen vil tillade ændringer til
indkomne skriftlige ændringsforslag på dagen.
Æf 2 er enstemmigt vedtaget.
o Æf 3 fremlægges.
Æf 3 er enstemmigt vedtaget.
o

4 fremlægges.
Æf 4 er enstemmigt vedtaget.

o Æf 5 fremlægges.
Æf 5 er enstemmigt vedtaget.
o Æf 6 fremlægges.
Æf 6 er enstemmigt vedtaget.
o Æf 7 fremlægges.
Æf 7 er enstemmigt vedtaget.
o Æf 8 fremlægges.
Æf 8 er enstemmigt vedtaget.
o Æf 9 fremlægges.
Personen som stemmer imod ønsker ikke at motivere årsagen.
Æf 9 er vedtaget 9 for, 1 imod.
o Æf 10 fremlægges.
Æf 10 er vedtaget 9 for, 1 imod.
Personen som stemmer imod ønsker ikke at motivere årsagen.
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o Æf 11 fremlægges af Patricia.
Tobias påpeger at der var en lignende vedtægt i 2020, men den udgik da
vedtægtsændringerne slettede medlemsparagraffen. Forskellen er at den gamle
vedtægt kun påvirkede bestyrelsesmedlemmer. Den nye kan påvirke brugere.
Æf 11 er er vedtaget 7 for, 1 imod, 2 undlod at stemme..
o Æf 12 fremlægges.
Æf 12 er enstemmigt vedtaget.

Valg af formand
Tobias Krog Lafontaine er blevet dimittend fra Roskilde Universitet og kan derfor ikke besidde
formandsposten længere ifølge gældende vedtægter. Der skal derfor vælges en ny formand.
Patricia Frøberg Sørensen stiller op som formand
Der er ikke andre kandidater.
Patricia motiverer sin opstilling. Patricia har været næstformand i 2020/2021 og vil gerne
fortsætte det adminstrative arbejde med samme retning. Patricia håber på at fortsætte den
positive vækst i bestyrelsen, og at huset atter kan blive et godt sted at være efter genåbning.
Patricia Frøberg Sørensen er enstemmigt valgt som formand.

Valg af kasserer
Jakob Thormod har meddelt bestyrelsen på skrift at han træder af som kasserer, men forbliver
alment medlem. Der skal derfor vælges ny kasserer.
Kevin Friis Larsen stiller op som kasserer.
Kevin motiverer sin opstilling. Han har været medlem af bestyrelsen før og vil gerne fokusere på
rettidig betaling af udlæg. Han vil også gerne styrke det interne miljø i organisationen.
Marc Backhausen Erichsen spørger Kevin om han fortsat vil kunne være referent til
bestyrelsesmøderne. Kevin bekræfter at det er muligt, men at andre også kan påtage sig opgaven,
da Kevin får mere arbejde i forbindelse med kassererarbejdet.
Kevin Friis Larsen er enstemmigt valgt som kasserer.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er 3 ledige pladser eftersom Tobias Krog Lafontaine, Morten Allan Jensen og Fahmi Faysal
Jama forlader bestyrelsen.

• Sofie Amalie Ulrik Andreasen opstiller med følgende skriftlig opstilling:
” Til Studenterhusets formand og bestyrelse,
Jeg vil til den kommende generalforsamling i Studenterhuset, gerne stille op til bestyrelsesmedlem
– men desværre kan jeg ikke selv deltage på dagen for generalforsamlingen, hvorfor jeg skriver
følgende mail.
Jeg ønsker at stille op til Studenterhusets bestyrelse, fordi jeg gerne vil bidrage til bestyrelsen med
mine erfaringer og viden omkring det frivillige miljø på RUC, hvilket bl.a. kommer fra
Rusvejledningen, som jeg har været en del af de sidste tre år, og mine erfaringer som mentor,
seniormentor og kommende formand i Reality Bites Mentorordning. I flere år har Reality Bites ikke
været centraliseret på RUC Campus, hvilket vi i sommers søgte at gøre op med, for at komme
tættere på de studerende og være mere tilstede. Dette bestræber vi os på at arbejde videre med
fremadrettet. Generelt set ønsker jeg at fremme det sociale miljø på campus. Hvilket sted ville
være bedre at gøre dette end som en del af SHs bestyrrelse som jo er epi center for meget af det
frivillige?
Med venlig hilsen
Sofie Amalie Ulrik Andreasen”
Tobias læser opstillingen op på vegne af Sofie.

• Emil Lundqvist Kragelund opstiller med følgende skriftlige opstilling:
” Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen her på lørdag d. 6/2.
Grunden til at jeg stiller op, er for at få et mere demokratisk Studenterhus, da jeg ikke har været
medlem af andre råd før. Jeg ønsker at skabe en diversitet mellem rucbar og Studenterhusets, så
der kommer større fokus på hvorledes studenterhuset er sin egen organisation. Uden anden
kendskab til Studenterhusets normale virken, håber jeg på at dette kan skabe et bedre miljø
intern.
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Mange hilsner
Emil L. Kragelund”
Tobias læser opstillingen op på vegne af Emil.

• Cevri Ocak opstiller ved fremmøde.
Cevri har ikke indsendt en skriftlig opstilling, og skal derfor motivere sin opstilling på
generalforsamlingen. Cevri motiverer sin opstilling således: Han vil gerne styrke studiemiljøet og
vil kunne bidrage til bestyrelsen, da han blot læser 5 ECTS dette forårssemester. Cevri fortæller at
han tidligere har været aktiv i studiemiljøet, men pt. ikke sidder i andre foreninger eller råd. Cevri
fortæller, at han har travlt i November i forbindelse med kommunalvalget i Roskilde, hvor han er
kandidat.
Patricia fortæller at den nuværende bestyrelse skal på genvalg i 2. kvartal 2021, senest i juni, så
det er kan være muligt at fratræde bestyrelsen der.
•

Formalia ift. bestyrelsesmedlemmer og afstemning.
o Tobias fortæller at såfremt der ikke stilles mistillidsvotum, så er de 3 opstillere indvalgt
ved fredsvalg.
o Kåre Olesen spørger hvordan et mistillidsvotum fungerer.
o Micky Winther Ronnenberg, som tidligere har været bestyrelsesmedlem, forklarer
vedtægternes funktion. Der vil være tillidsafstemning om alle 3 opstillede, mere end
50% af stemmerne skal erklære tillid. Afstemningen vil være anonym.
o Kåre beder om en afstemning.
o Tobias vælges til stemmetæller, da han har oprettet kontien hos stemmeudbyderen.
Der er 10 stemmeberettigede til stede, dvs. aktive studerende på RUC, som stemmer
via www.electionbuddy.com. De 10 stemmeberettigede skal anvende deres RUC mails.
Der aftales at afstemningen foregår 13.00 til 13.30. Der vil være pause frem til 13.30.
o Der stemmes individuelt om hver opstilling, og der er 3 stemmemuligheder: Tillid,
mistillid, blank stemme.
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• Resultat:
Kl 13.35 oplyser Tobias at afstemningen er færdig. Alle 10 stemmeberettigede har stemt. Cevri
Ocak, Sofie Amalie Ulrik Andreasen og Emil Lundqvist Kragelund bliver tre alle stemt ind, da de
flertallet har stemt tillid til dem.

Forslag til bestyrelsen
•

Suppleant vedtægt
Tobias foreslår at man til næste generalforsamling tilføjer en vedtægt om suppleanter.
Motivationen skal være at sikre at generalforsamlingen er den øverste magt og er mest
demokratisk gennemsigtig. Pt. kan suppleanter vælges af bestyrelsen mellem
generalforsamlinger. Tobias foreslå at bestyrelsen tilbyder 2 suppleant poster ligesom
andre foreninger på RUC såsom Studenterrådet, RUCbar og RUCsport.

Afsluttende bemærkninger
•

Tobias siger tak for sin tid i bestyrelsen og opfordrer til at fokuset på drift og udvikling
fortsætter. Tobias kommenterer, at der nu kun sidder medlemmer som blev indvalgt efter han
og Morten kom ind i bestyrelsen. Tobias glæder sig over at der kan stilles et fuldt hold og
håber at bestyrelsen vil fortsætte den positive udvikling.

•

Patricia siger tak til Tobias og Fahmi for deres tid i bestyrelsen.

•

Fahmi siger tak for sin tid i bestyrelsen.

• Patricia Frøberg Sørensen lukker generalforsamlingen.

Underskrifter
02/10/2021
____________________________

____________________________

Dirigent

Referent

Patricia Frøberg Sørensen

Tobias Krog Lafontaine

Nyvalgt formand

Afgående formand
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Bilag
Vedtægtsændringer stillet af Patricia Frøberg Sørensen, Mathilde Elisa Vendelholt og Marc
Backhausen Erichsen d. 20/01/2020.

ÆF 1
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: ændres
Hvor: §3 stk. 3
Nuværende

Ændres til

Stk. 3 På generalforsamling vælges ny

Stk. 3 På generalforsamling vælges ny

bestyrelse. En fuldtallig bestyrelse består af

bestyrelse. En fuldtallig bestyrelse består af

posterne: en formand, en kassérer og ni

posterne: en formand, en næstformand, en

bestyrelsesmedlemmer.

kassérer og ni bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand udpeges på det konstituerende
bestyrelsesmøde.
Motivation:
Ændres som et led til at formaliserer næstformandens position i organisationen.
ÆF 2
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: slettes
Hvor: §5 stk. 4
Nuværende

Ændres
til
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Stk. 4 Ændringsforslag til de udsendte forslag til vedtægtsændringer skal være

Slet stk.

bestyrelsen i hænde senest klokken tolv middag dagen inden generalforsamlingen.

4

Motivation:
Det er et unødvendigt beukratisk element af praksis, som ikke bidrager til noget for behandlingen
af

ÆF 3
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
Hvor: §8 stk. 3
Nuværende

Ændres til

Stk. 3 Ved valg af formand og kasseérer, hvor netop én (…) Ved valg af formand,
post skal besættes, må der på hver stemmeseddel

næstformand og kasseérer, (...) Er der

højest støttes én kandidat. Er der flere end to

flere end to kandidater til

kandidater til formandsposten, og opnår ingen støtte

formandsposten og/eller

fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler,

næstforpersonsposten, og opnår (...)

går de to kandidater med flest støtter videre til en
anden runde.
Motivation:
Ændres som et led til at formaliserer næstformandens position i organisationen

ÆF 4
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
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Hvor: §10 stk. 1
Nuværende

Ændres til

Stk. 1 Bestyrelsen er sammensat af:

(...) Én formand, én næstformand og én kasserer

o Èn formand og én kasserer valgt på

valgt på generalforsamlingen (...)

generalforsamlingen
o Ni på generalforsamlingen valgte
medlemmer.
Motivation:
Ændres som et led til at formaliserer næstformandens position i organisationen

ÆF 5
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: slettes
Hvor: §10 stk. 3
Nuværende

Ændres
til

Stk. 3 På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen vælger
bestyrelsen en næstformand.
Motivation:
Ændres som et led til at formaliserer næstformandens position i organisationen
ÆF 6
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
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Hvor: §10
Nuværende

Ændres til

Nyt stykke til

Stk. 6 I tilfælde af formandens afgang inden den ordinære generalforsamling,

§10

overtages denne position af næstformanden. Bestyrelsen vil da vælge en ny
næstforperson fra sin midte.

Motivation:

ÆF 7
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: slettes
Hvor: §11 stk. 2
Nuværende

Ændres til

Stk. 2 Bestyrelsen forventes at varetage følgende opgaver:

Slet ekstra punktum ved

•

Føre tilsyn med de fysiske faciliteter, heriblandt
fælleskøkken og kontorer..

Motivation:
Grammatiske rettelse.

ÆF 8
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
Hvor: §16 stk. 1

10

sætningens afslutning

Generalforsamling
Studenterhuset RUC
06-02-2021 kl 12.00 – 14.00
Nuværende

Ændres til

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og

(…) Foreningen tegnes af formanden,

kassereren i forening

næstformanden og kassereren (...)

Motivation:
Ændres som et led til at formaliserer næstformandens position i organisationen

ÆF 9
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
Hvor:§10
Nuværende

Ændres til

Tilføj nyt

Stk. 7 Studerende der er indvalgt på den ordinære generalforsamling, kan blive

stykke til §

siddende i deres mandat frem til næste ordinære generalforsamling, i tilfælde
af at disse afslutter deres uddannelse på RUC i mellemtiden.

Motivation:
For at sikre kontinuitet i bestyrelsen mellem generalforsamlingerne.

ÆF 10
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
Hvor: §11
Nuværende
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Tilføj nyt

Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem misligholder sit mandat, eksempelvis ved

stykke til §

ikke at leve op til ovenstående formål og øvrige forpligtelser, kan bestyrelsen
ekskludere dette medlem.

Motivation:
Tilføjes for at tilsikre, at alle bestyrelsesmedlemmer bidrager til arbejdet og deltager i møderne.

ÆF 11
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: Tilføjes
Hvor: efter §11

Nuværende

Ændres til

Tilføj ny § til

§ 12 - Brug af huset

vedtægterne

Stk. 1 Brugere af huset er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter
og husorden. Aktiviteter skal varetage den almene studerendes interesse og
skal udøves med respekt for andres politiske og religiøse overbevisning,
seksuelle orientering samt kulturel og etnisk oprindelse.
Stk. 2 Såfremt en bruger af huset gentagende eller groft misligholder disse
forpligtelser kan brugeren ekskluderes fra brug af huset i en begrænset eller
permanent periode. Dette skal besluttes ved et flertal på 2/3 af bestyrelsens
medlemmer. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af den ekskluderede
indbringes for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Motivation:
Indskrivning af beskyttelse af minioriteter.
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ÆF 12
Forslagsstiller: Marc, Mathilde og Patricia
Hvad: ændres
Nuværende

Ændres til

Ændre § nummerering Konsekvensrette § nummereringer fra §12 og frem.
Motivation:
Konsekvensrettelse af ÆF11 i tilfælde af, at denne går igennem.
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