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Agenda – generalforsamling d. 20.04/18  

1. Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen har valgt Anders Josiasen. Ingen indvendinger.  

2. Valg af referent 

Bestyrelsen har valgt Michelle Husted. Ingen indvendinger.  

3. Valg af revisor 

Bestyrelsen har valgt Deloitte. Ingen indvendinger.  

4. Gennemgang af året 

Gennemgang ved Formand, Mathias Rohde:  

• Den afgående bestyrelse har udarbejdet en 2020-strategi som indeholder en 

årlig situationsanalyse af medarbejder- og medlemstilfredshed. Det er vigtigt 

for bestyrelsen at sikre, at der er fastlagt en strategi, som er fremtidssikret og 

gør Studenterlauget omstillingsparat. Formålet med strategien er at forbedre 

den interne kommunikation, evaluering af projekter og initiativer, samt at øge 

medarbejdertilfredsheden. 

• Formanden laver en gennemgang af resultaterne for 

medarbejderundersøgelsen, samt for de initiativer der er blevet søsat for at 

forbedre SL-medlemsskabet.  

• Kapsejlads: Studenterlauget er for første gang i 7 år med i Kapsejlads. 

Formålet er at styrke foreningsånden i SL, samt styrke netværket med de 

andre foreninger på Aarhus Universitet.  

Gennemgang ved administrationschef, Christian Luk:  

• Der er fremgang i antallet af medlemmer, og vi er steget med 600 i 2017. Der 

er blevet ansat 20 medarbejdere mere, og Studenterlauget har afholdt 6 

events mere i 2017. Omsætningen er faldet i forhold til 2016.  

• MD gennemgår vigtige begivenheder i 2017. Her bliver følgende nævnt: 

Ændringer i introduktionsforløbet for nye bachelor- og masterstuderende, 

som bunder i Universitetets alkoholpolitik. Udlicitering af kantinedriften på 

Aarhus BSS. Denne licitering blev i 2017 udsat til 2018, men Studenterlauget 

vil gøre alt for at sikre Caf’Inn.  Etablering af flere studierelaterede events.  
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• MD gennemgår vigtige begivenheder i 2018. Her bliver følgende nævnt: 

Udlicitering af kantinedriften. Vidensikring i Studenterlauget, da der skal en 

hel ny bestyrelse ind i organisationen. Studenterlauget får nyt hjem, og bliver 

flyttet til bygning 2634.  

Gennemgang ved Financial Manager, Simon Juliussen:  

• Der har været fald i omsætningen, men Studenterlauget har formået at holde 

bedre fokus på omkostningerne. Til trods for en tilbagegang, er det ikke gået 

ud over det produkt der er blevet leveret, da bedre aftaler er kommet i hus.  

• Det har alt i alt været et rigtig godt år for Studenterlauget, hvilket har sikret et 

meget positivt resultat. Der bliver givet ros til alle afdelinger, men specielt 

Klubben får ros, da driftsoverskuddet er rigtig pænt. Her er der specielt 

kommet styr på spild, hvilket har gjort en betydelig forskel for økonomien. 

Der henvises til årsrapporten for indblik i det fulde resultat.  

5. Godkendelse af årsrapporten 

Årsrapporten godkendes. Ingen indvendinger. 

6. Vedtægtsændringer 

• §1: The name of Association is “Studenterlauget at Aarhus BSS”, abbreviated 

SL. The home of Association is Aarhus BSS. 

 §1: The name of Association is “Studenterlauget”, abbreviated SL. The 

home of Association is Aarhus BSS. 

• Tilføjelse til §5: 

§5 section 6: Employees at Studenterlauget will obtain a membership upon 

unemployment 

• §6 section 3: Notices convening the Meeting shall be available through visible 

posters at Aarhus BSS, and on the website of Studenterlauget 

 §6 section 3: Notices convening the Meeting shall be available through 

appropriate marketing channels 

• Tilføjelse til §7: 

§7 section 10: In the situation where a Board Member resigns from the Board, 

the remaining Board Members can prioritize between the substitutes. 

Ovenstående paragrap bliver til §7 section 11. 

Ingen indvendinger ved de fremlagte vedtægtsændringer.   
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7. Valg af ny bestyrelse 

Oplæg fra kandidaterne. Der er i år 6 kandidater til de ordinære poster, og 2 

kandidater til posten som medarbejderrepræsentant. Det betyder, at der kun skal 

stemmes om posten som medarbejderrepræsentant.  

Valgt ind i bestyrelsen 2018/2019:  

• Jakob Traberg 

• Casper Sørensen  

• Janne Roed 

• Benjamin Coma  

• Casper Stærmose 

• Laura Marthendahl  

• Iida Komi (Medarbejderrepræsentant) 

8. Eventuelt 

 

Ovenstående er godkendt af:  

 

_____________________________________ 

Formand – Mathias Rohde 

 

_____________________________________ 

Næstformand – Katrine Arenfeldt  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Lasse Kaad 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem - Anika Leth 
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_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Amalie Corty 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Mathias Schrøder 

 

_____________________________________ 

Medarbejderrepræsentant  - Michelle Husted 

 

 


