
 
 

  28. september 2015  

 

Referat Årsmøde Forum 2015 
  

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 2016 

7. Behandling af indkomne forslag/idéer 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1: Valg af dirigent 

Dorthe blev valgt som dirigent. 

 

Ad. 2: Valg af referent 

Dorthe blev valgt som referent. 

 

Ad. 3: Året der gik v. Dorthe 

 Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde i det forløbne år. 

 Forum har fået ny hjemmeside bl.a. med nyt og bedre tilmeldingssy-

stem. Det har gjort bestyrelsens administration af tilmeldinger og 

betalinger meget lettere. Hvis nogen har oplevet besvær med sy-

stemet, hører bestyrelsen det gerne, så det kan udbedres. 

 Husk tilmelding inden fristen af hensyn til bestilling af forplejning – 

penge refunderes ikke ved afmelding efter datoen for sidste tilmel-

dingsfrist. 

 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. 

 Der har været god kontakt mellem bestyrelsen og undervisere på 

fagområdet på skolen, der har gjort en indsats med at udbrede 

kendskabet til Forum, så de studerende hører om det så tidligt som 

muligt i deres studium. Tak for det! 

 Bogen ’Eftertanker’, som Forum udgav i 2013, kan stadig købes via 

Forums hjemmeside. 

 

Ad. 4: Regnskab v. Jonas 

Der forventes en indtægt på Forum 2015 på ca. 54.000 kr., og med ud-

gifterne trukket fra vil det give et overskud på ca. 4.500 kr.  

På kontoen/i kassen vil der dermed være ca. 60.000 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. 

 

 

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


 

 

Ad. 5: Valg af bestyrelse 

Jonas og Mikael var på valg. Begge indvilligede i at genopstille og blev 

enstemmigt valgt. Herefter består bestyrelsen af Mikael Schilling (for-

mand), Dorthe Bendtsen (sekretær), Jonas Rump Nielsen (kasserer), 

Ann Holm Nielsen, Nanna Uhrbrand, Eva Særkjær Gade samt studen-

termedlem Thomas Stabell. 

Det blev noteret fra salen, at det bør være muligt for andre end de nu-

værende bestyrelsesmedlemmer at melde sig som interesserede, selv 

om de siddende medlemmer 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. 

 

Ad. 6: Fastsættelse af tidspunkt for FORUM 2016 

Det blev besluttet at afholde Forum 2016 den 4. weekend i september 

som sædvanligt, dvs. d. 23. og 24. september 2016. 

 

Ad. 7: Behandling af indkomne forslag/idéer 

Det var ikke indkommet forslag. 

 

Ad. 8: Eventuelt  

 Forslag til 25-års-jubilar til Forum 2016 modtages gerne! Dvs. en ju-

bilar med afgang i 1991. 

 Det blev foreslået på årsmødet i 2014, at en professor/underviser fra 

fagområdet kunne have et punkt i programmet med kort nyt om, 

hvad der sker på uddannelsen. Det var med på Forum i år v. Mogens 

Morgen og vil fremover være et fast indslag om fredagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


