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Deltagere 

Anna Sund Jongsma, Anne Sofie Hestbæk Berthelsen, Daniel Bjerregaard, Emma Elisabeth Basland, 

Jakob Thormod, Jannick Grenberg Persson, Katrine Danielsen, Kåre Olesen, Magnus Rude Nielsen, 

Marcell Balogh, Mathilde Munk Andersen, Mikkel Kjær, Tobias Krog Lafontaine 

Stemmeberettigede 
Daniel Bjerregaard, Jakob Thormod, Jannick Grenberg Persson, Kåre Olesen, Katrine Danielsen, 

Magnus Rude Nielsen, Marcell Balogh, Mathilde Munk Andersen, Mikkel Kjær 

Det er et krav jf. vedtægterne at man er aktivt studerende på Roskilde Universitet for at stemme til 

generalforsamlingens valg.  

Alumner er opstillingsberettigede men ikke stemmeberettigede.  

Alle kan tildeles taleret.  

Eksterne deltagere kan opstille som kritisk revisor. 

Bestyrelsen forud generalforsamling 
Kåre Olesen – Forperson 

Anne Sofie Hestbæk Berthelsen – Næstforperson 

Tobias Krog Lafontaine – Kasserer 

Anna Sund Jongsma – Bestyrelsesmedlem 

August Ohm Sivkjær-Hieronymussen – Bestyrelsesmedlem 

Katrine Danielsen – Bestyrelsesmedlem 

Magnus Rude Nielsen – Bestyrelsesmedlem 

Mathilde Munk Andersen - Bestyrelsesmedlem 

Mikkel Kjær – bestyrelsesmedlem 

Åbning 

Forpersonen Kåre Olesen byder velkommen sammen med kasserer Tobias Krog Lafontaine.  

Kåre noterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt på foreningens hjemmeside og sociale 

medier. 

Dagsordenen gennemgås og godkendes uden tilføjelser. 

Tobias noterer at generalforsamling vil foregå på en blanding af dansk og engelsk, da Studenterhuset 

praktiserer ”English policy” når der er engelsktalende til stede. Tekniske forklaringer og taleret kan 

gives på dansk.  

Valg af referent, dirigent og stemmetæller 

Kåre Olesen indstilles og vælges til referent.  
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Tobias Krog Lafontaine indstilles og vælges som dirigent/ordstyrer. 

Emma Elisabeth Basland indstilles og vælges som stemmetæller. 

Bestyrelsens beretning 
Tobias læser bestyrelsens beretning op: 

“Som nyvalgt bestyrelse har vi ikke meget at berette. 

Det forgangne år i Studenterhuset RUC har været præget af corona, manglende engagement i 

bestyrelsen og uigennemsigtige arbejdsgange. Det forsøger vi pt. at rette op på. 

 

Vores første og eneste bestyrelsesmøde i den siddende bestyrelse blev afholdt i april til fuldt 

fremmøde (for første gang i lang tid i bestyrelsen). 

 

Kåre arbejder for tiden intenst på at digitalisere og ensrette vores kontraktuelle aftaler. 

Tobias arbejder for tiden på at systematisere og dokumentere kassererarbejdet, så det nemt kan 

overtages til 2023. 

Resten af bestyrelsen har haft arbejdsopgaver indenfor drift og kommunikation. Herunder kan 

nævnes nye CLIQ låse i hele huset. Bedre kommunikation på mail og sociale medier. Oprydning og 

aflåsning af køkkenet. 

Overordnet set er foreningen “på ret køl” igen.” 

Bestyrelsens beretning godkendes enstemmigt. 

Fremlæggelse af den forgangne periodes årsregnskab med 

revisorberetning 
Tobias Krog Lafontaine fremlægger forgangne periodes årsregnskab og revisorberetning. 

Udover brugen af gavekort er der intet atypisk i regnskabet. 

Tobias påpeger problematikken ved at have 3 kasserere på ét år. Man bør forsøge at holde på sin 

kasserer. 

Årsregnskabet godkendes enstemmigt. 

Kritisk revisorberetning til godkendelse 
Tobias Lafontaine beretter, da Lykke Devantier Boisen er på barsel. 

“Regnskabet for 2021 ser fornuftigt ud. 

Det skal kraftigt påtales at man ikke må overføre midler jf. Aftalen med RUC og man ikke kan købe 

gavekort. 

 

Det bør også påtales at bestyrelsen har et stort fokus på inventar fremfor events. Samarbejdsaftalen 

og vedtægterne lægger vægt på at Studenterhuset skal afvikle events. Jeg kan forstå på formanden, 

at det skyldes fokus på andre foreningers aktiviteter (fx er der indkøbt materialer til folkekøkken, 

brætspilsklub, mv.). 
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Det bør også bemærkes at eventpuljen som blev introduceret i 2021 ikke virker til at være blevet 

brugt fornuftigt. SILBA holdte en julefrokost for puljen, men det står uklart for undertegnede om 

denne var et åbent eller internt arrangement. 

Gavekort bør ikke anvendes. 

Betalinger som falder efter nytår kan ikke anvendes.” 

Den kritiske revisionsberetning godkendes enstemmigt. 

Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for indeværende år til 

orientering for generalforsamlingen  
Det forløbelige regnskab fremlægges af Tobias Krog Lafontaine. 

Der er intet unormalt men der er brugt mange midler på inventar. 

Fremlæggelse af foreløbigt budget til næstkommende periode 
Det forløbelige budget fremlægges af Tobias Krog Lafontaine. 

Der vil ske en stigning i budgetteringen af midler til sociale arrangementer i huset. 

Behandling af indkomne ændringsforslag til vedtægter 

Vedtægtsændringsforslag d. 6-6-2022 

Forslag 1 

  

Alle paragrafnumre konsekvensrettes fra §14 og frem, da §13 udgik ved sidste 
generalforsamling. 

  

Årsag: Paragraf 13 findes slet ikke. 

  

9 for, 0 blanke, 0 imod. 
Forslag 1 er vedtaget 

Forslag 2 
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§ 15 – Tiltræde 

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling 

tiltræder førstkommende 1. august efter generalforsamlingen. 

  

  

§ 15 – Tiltræde 

Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder straks 
efter generalforsamlingen. 

  

Årsag: Hvis GF afholdes i april, så er der lang tid til august. 

  

8 for, 1 blanke, 0 imod. 
Forslag 2 er vedtaget 

Forslag 3 

  

Artikel 9 ændres til artikel 8 

  

Årsag: Der findes ikke en artikel 8. Så det skal tilrettes. 

  

 9 for, 0 blanke, 0 imod. 
Forslag 3 er vedtaget 

 

Forslag 4 
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§ 10 – Sammensætning 

Stk. 1 Bestyrelsen er sammensat af: 

o Én forperson, én næstforperson og én kasserer valgt på generalforsamlingen 

o Ni, på generalforsamlingen, valgte medlemmer. 

Ændres til 

§ 10 – Sammensætning Stk. 1 Bestyrelsen er sammensat af: 

o Én forperson, én næstforperson og én kasserer valgt på generalforsamlingen 

o seks, på generalforsamlingen, valgte medlemmer. 

  

Der fremgår både 6 og 9 medlemmer af vedtægter. Foreningen ønsker kun at være 9 
medlemmer i alt. 

6 for, 3 blanke, 0 imod. 

Forslag 4 er vedtaget 

 Valg af forperson, næstforperson og kasserer 
• Kåre Olesen opstiller som forperson. 

• Anne Sofie Hestbæk Berthelsen opstiller som næstforperson. 

• Tobias Krog Lafontaine opstiller som kasserer. 

Der stemmes om tillid til de opstillede. 

Kåre Olesen er valgt som forperson. 

Anne Sofie Hestbæk Berthelsen er valgt som næstforperson. 

Tobias Krog Lafontaine er valgt som kasserer. 

Emma Elisabeth Basland har optalt stemmerne og destruerer dem 30 minutter efter valget. 

Valg af bestyrelse 
Følgende opstiller: 

• August Sivkjær Ohm-Hieronymussen 

• Anna Sund Jongsma 
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• Daniel Bjerregård 

• Jakob Thormod 

• Katrine Danielsen 

• Magnus Rude Nielsen 

• Mikkel Kjær 

• Mathilde Munk Andersen 

Der skal besættes 6 poster. 

Tobias forklarer valgproceduren. Emma Elisabeth Basland er stemmetæller. 

Følgende er indvalgt som bestyrelsesmedlemmer: 

• Anna Sund Jongsma  

• Jakob Thormod (drift) 

• Katrine Danielsen  

• Magnus Rude Nielsen 

• Mathilde Munk Andersen  

• Mikkel Kjær (drift) 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 
Kåre Olesen – Forperson 

Anne Sofie Hestbæk Berthelsen – Næstforperson 

Tobias Krog Lafontaine – Kasserer 

Anna Sund Jongsma – Bestyrelsesmedlem (kommunikation & HR) 

Katrine Danielsen – Bestyrelsesmedlem (kommunikation & HR) 

Jakob Thormod – Bestyrelsesmedlem (Drift) 

Magnus Rude Nielsen – Bestyrelsesmedlem (Drift) 

Mathilde Munk Andersen – Bestyrelsesmedlem (kommunikation & HR) 

Mikkel Kjær – Bestyrelsesmedlem (Drift) 

Valg af kritisk revision 
Tobias forklarer at han ikke genopstiller pga. sin rolle som kasserer. 

Lykke Devantier Boisen har tilbudt at opstille, hvis der ikke er andre kandidater. 

Daniel Bjerregård stiller op og vælges som den ene kritiske revisor. 

Emma Elisabeth Basland stiller op og vælges som den anden kritiske revisor. 

Indkomne forslag / eventuelt 
Marcell’s proposal for a bike: 

“Dear SH, 

For next Monday's assembly, I would like to propose this: 

1) Studenterhuset should get an electric cargo bike to allow organizations to legally carry equipment.  
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2) To help maintain the cargo bike, a paid position should be created with a few hours per month. 

Is this admissible? 

mvh  

Marcell” 

Forslaget vedtages ikke, da generalforsamlingen ikke ønsker at pålægger bestyrelsen køb af en 

elcykel uden at kende priserne. 

Det besluttes at bestyrelsen skal undersøge mulighederne for transport til og fra Studenterhuset i 

form af en ladcykel, en trækvogn eller lignende. 

 

Lukning 
Kåre Olesen lukker årets generalforsamling og takker for god ro og orden.  

X
Kåre Olesen

Referent

 

X
Tobias Krog Lafontaine

Ordstyrer

 

X
Emma Elisabeth Basland

Stemmetæller
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