Referat Generalforsamling i Filibid 2. april 2016
Dagsorden Generalforsamling:

1. Formalia (valg af dirigent og referent)
Jon Rostgaard Boiesen blev valgt til dirigent.
Marie Louise Nøhr Geil og Christian Ravn Olesen blev valgt til referenter.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Bestyrelsens årsberetning
Formand Marie Louise og næstformand Anne fremlagde bestyrelsens årsberetning,
jf. bilaget ”Bestyrelsens beretning”.
Kommentarer og respons fra Generalforsamlingen:
- Der blev foreslået at afholde endnu et arrangement for Filibid-medlemmer om
sommeren – fx paintball
- Der blev spurgt til hvilke samarbejder, der blev drøftet sidste år. Det drejede sig
om forlag, andre alumneforeninger for filosofi på andre universiteter.
Beretningen blev taget til efterretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015
Kasserer Maja gennemgik regnskabet for 2015 jf. bilaget ”Årsrapport 2015”:
- Godt økonomisk år med overskud på 11.724,56 kr, dvs. ca. 7000kr mere end
bestyrelsen havde budgetteret med. Overskuddet skyldes et ”fejllagt” budget
for Filosofisk Sammenkomst 2015, hvor best. havde budgetteret med 4000 kr
til portner, hvilket man endte med at få betalt fra Afdelingen for Filosofi. Vi
havde derudover et stort antal tilmeldte til arrangementet – flere end
forventet, hvilket også forklarer overskuddet. Afdelingen vil fremover betale
for portneren til filosofisk sammenkomst samt de AU-krus, som nydimitterede modtager, hvis de deltager i Filosofisk sammenkomst.
- Foreningen har desuden fået to tilskud fra Panta-Rei, som bestyrelsen søgte
om til bl.a. generalforsamling og julehygge.
- Budgettet for 2015 indbefatter også et beløb til rejserefusion på 3000kr, som
ikke er blevet brugt.
a. Herunder de kritiske revisorers bemærkninger:
Kasserer Maja fremlægger revisorernes bemærkninger til budget og regnskab,
da ingen af de to revisorer har kunnet deltage til GF.
- Kommentar 1: Bestyrelsens håndtering af barpenge til GF 2015: Adskille
indtægter og omkostninger, således at vi kører alt igennem vores konto, for at
sikre synlighed i regnskabet mv.
- Kommentar 2: I forbindelse med Filosofi i Verden betalte et Espergærde
Gymnasium rejserefusion til en oplægsholder. Vi kom ved en fejl til at overføre

9kr. for meget til pågældende oplægsholder, hvilket har resulteret i en lille
difference i regnskab og budget. Revisorerne accepterer eksistensen af
differencen.
- Kommentar 3: Det store overskud: Revisorerne godkender bestyrelsens
forklaring på det store overskud og ser ikke noget problem i overskuddets
størrelse i forhold til foreningens formål i medlemsservice.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamling.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016
Kasserer Maja fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2016 jf. bilaget
”Årsrapport 2015”:
- Som følge af det store overskud i foreningsåret 2015-16 foreslår best. være lidt
mindre tilbageholdne økonomisk set – foreningen har ikke brug for at tjene flere
penge.
- Der stilles forslag om fortsat at søge penge hos Panta-Rei, nærmere bestemt 3000
kr. (Kristian-Alberto Lykke Cobos). Bestyrelsen vil gerne lægge det op til den nye
bestyrelse om nødvendigheden for at søge pengene. Pengene skal dog søges til et
specifikt arrangement eller formål, så en sådan ansøgning kan først blive relevant i
mere specifik sammenhæng. Der gøres opmærksom på, at pengene måske kun kan
søges på bestemte tidspunkter i året. Vi stemmer alligevel om forslaget for at veje
interessen.
Afstemning: 2 stemmer for forslaget, resten imod.
- Der stilles forslag om et budgetteret årligt socialt arrangement, udover
foreningens årsfest (Rune Blom). Der stilles forslag om et beløb på 7000 kr.
Afstemning: 1 stemme for forslaget, resten imod.
- Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag:
Vedtægtsændringsforslag foreslået af den afgående bestyrelse:
Ændringsforslag 1
Tilføjelse af nyt stk. 4 i §7: ”Stk. 4 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.
december.”
Motivation: Lige nu er der ikke fastsat noget regnskabsår i foreningens vedtægter.
En fastsættelse af regnskabsåret som følger kalenderåret er den nemmeste måde at
sikre at alle regnskabsår er lige lange – i modsætning til, hvis regnskabsåret skulle
følge foreningsåret.
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændringsforslag 2
§4 stk. 4: ”Fremlæggelse af regnskab” ændres til ”Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab”

Motivation: Vi har indtil nu praktiseret, at generalforsamlingen godkender
regnskabet, og vi mener, at det er fornuftigt at fortsætte denne praksis, sådan
medlemmerne har formel indflydelse på foreningens økonomi.
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændringsforslag 3
§4 stk. 4 vi foreslår at følgende punkt tilføjes efter punktet ”fremlæggelse af
regnskab”: ”Fremlæggelse og godkendelse af budget”
Motivation: Det har indtil nu været praksis, at generalforsamlingen har godkendt
den afgående bestyrelses budget for det indeværende år. Ligesom ved
ændringsforslag 2, mener vi, at det er med til formelt at give medlemmerne
indflydelse på foreningens økonomi og økonomiske prioriteringer.
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændringsforslag 4
§3 stk. 1: Forudsætningen ”være indskrevet som 5. semester- eller
kandidatstuderende” ændres til: ”være indskrevet på 5. semester eller et højere
semestertrin på filosofistudiet på Aarhus Universitet”
Motivation: Den nuværende formulering kan, hvis man læser den meget
bogstaveligt, forstås som om, studerende på 6. semester af bacheloruddannelsen
ikke kan være medlemmer af Filibid. Dette er ikke hensigten med sætningen.
Hensigten er, at man skal kunne blive medlem af Filibid, når man er på sit 5.
semester på bacheloruddannelsen eller senere, og når man studerende på
kandidatuddannelsen en ny. Vi mener denne nye formulering er mere præcis.
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen stiller forslag om at bibeholde det gældende indmeldelsesgebyr på
150kr. for studerende og arbejdsløse, samt 300kr. for alumner i arbejde.
En bibeholdelse af gældende indmeldelsesgebyr blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af bestyrelse 2016
Opstillinger:
Anne Engedal (tilstede) – ønsker at fokusere på overlevering i bestyrelsen samt en
indsats for alumners tilknytning til Filosofi gennem Filibid.
Maja Kjær Sloth (tilstede) – vil gerne overlevere kassererposten og generelt
bestyrelsesarbejdet.
Jon Auring Grimm (forhindret i fremmøde) – interesseret i videreudvikling af
samarbejder og arrangementer.
Karin Jeppesen (forhindret i fremmøde), men stiller op.
Peter Thuborg (tilstede).

Astrid Buizer (tilstede) – interesseret i medlemstilgang og nyudvikling af
arrangementer.
Der var ikke anledning til kampvalg og de 6 opstillede kandidater blev alle
enstemmigt valgt til den nye bestyrelse.
9. Valg af en eller to revisorer
De to siddende revisorer ønskede at genopstille og havde indsendt en skriftlig
opstilling.
De to revisorer blev genvalgt enstemmigt.
10. Meddelelser (punktet behandles sammen med pkt. 11. Evt.)
11. Evt.
Der blev hilst fra diverse medlemmer, der ikke kunne komme til
generalforsamlingen og blev sagt tak til afgående bestyrelsesmedlemmer (og den
anden vej) og Jon blev takket for arbejdet som dirigent til GF.
Den afgåede bestyrelse gav meddelelser vedrørende det videre program for dagen.

