
 
 

Referat Årsmøde Forum 2016 
  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Året der gik 

4. Regnskab 

5. Valg af bestyrelse 

6. Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2017 

7. Behandling af indkomne forslag/idéer 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1: Valg af dirigent 

Mikael blev valgt som dirigent. 

 

Ad. 2: Valg af referent 

Dorthe blev valgt som referent. 

 

Ad. 3: Året der gik v. Mikael 

• Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde i det forløbne år. 

• Forums nye tilmeldingssystem, der blev taget i brug sidste år, gør bestyrelsens admini-
stration af tilmeldinger og betalinger meget lettere. Hvis nogen har oplevet besvær med 
systemet, hører bestyrelsen det gerne, så det kan udbedres. 

• Husk tilmelding inden fristen af hensyn til bestilling af forplejning – penge refunderes ik-
ke ved afmelding efter datoen for sidste tilmeldingsfrist. 

• Husk at opdatere e-mailadresser på Forums hjemmeside. 

• Forums Facebook-gruppe er dejligt aktiv – alle er velkomne til at slå ting op her, bl.a. 
stillingsopslag. 

• Bogen ’Eftertanker’, som Forum udgav i 2013, kan stadig købes via Forums hjemmeside. 

 

Ad. 4: Regnskab v. Jonas 

Der forventes en indtægt på Forum 2016 på ca. 56.000 kr. og udgifter på ca. 51.000 kr. Det 
vil give et overskud på ca. 5.000 kr.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151239558282757&set=gm.10152583581965621&type=1


På kontoen/i kassen vil der dermed være ca. 72.000 kr. Det er bevidst, at bestyrelsen vil 
oparbejde et overskud, så der er en sikkerhed til evt. dårlige tider. 

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 

Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 5: Valg af bestyrelse 

Ann, Eva, Nanna og Dorthe var på valg. Eva ønskede ikke at genopstille, mens de øvrige 
gerne modtog genvalg.  

Det blev noteret fra salen på årsmødet 2015, at det bør være muligt for andre end de nu-
værende bestyrelsesmedlemmer at melde sig som interesserede, selv om de siddende med-
lemmer ønsker genvalg. Det var bestyrelsen enig i og opfordrede til at melde sig, enten 
med det samme på årsmødet eller ved at kontakte bestyrelsen efterfølgende. 

Bestyrelsen havde i årets løb drøftet en optimal sammensætning af en bestyrelse og ønsker 
at lægge vægt på en bred sammensætning af medlemmer efter bl.a. geografisk placering, 
forskellige afgangsår, arbejdspladser og kompetencer. 

Jf. vedtægterne skal man melde sig senest 14 dage inden Forum. Bestyrelsen havde ikke 
modtaget henvendelser og foreslog derfor, at Thomas, der indtil Forum 2016 havde været 
studentermedlem, men har taget afgang i 2016, skulle fortsætte som almindeligt medlem i 
stedet for Eva. Alle opstillede blev derefter enstemmigt valgt. 

Som nyt studentermedlem blev Maria Danielle Olsson Zachariassen udpeget. 

Bestyrelsen og salen sagde stor tak til Eva, der bl.a. har været webmaster og har lovet at 
overdrage denne opgave, inden hun helt forlader bestyrelsesarbejdet.  

Herefter består bestyrelsen af Mikael Schilling (formand), Dorthe Bendtsen (sekretær), Jo-
nas Rump Nielsen (kasserer), Ann Holm Nielsen, Nanna Uhrbrand, Thomas Stabell og stu-
dentermedlem Maria Danielle Olsson Zachariassen. 

 

Ad. 6: Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2017 

Det blev besluttet at afholde Forum 2017 den 4. weekend i september som sædvanligt, dvs. 
d. 22. og 23. september 2017. 

I 2017 har Forum 30 års jubilæum! Bestyrelsen foreslog at markere jubilæet og opfordrede 
til at komme med idéer hertil. Bestyrelsen havde selv nogle tanker og idéer til fejringen og 
bad generalforsamlingen om tilladelse til at kunne råde over Forums midler til at markere 
jubilæet. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 7: Behandling af indkomne forslag/idéer 

Det var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 8: Eventuelt  

Forslag til 25-års-jubilar til Forum 2017 modtages gerne! Dvs. en jubilar med afgang i 1992. 


