Referat af general forsamling i Historisk Forening d. 8/10 klokken 16.00-20.00
Dagsorden:
1. Velkomst ved Formanden, v/ Thor Bæch Pedersen
Thor byder velkommen til de ca. 40 fremmødte medlemmer.
2. Status på året der gik, v/ Thor Bæch Pedersen
Thor beretter om foreningens grundlag, årsag til oprettelse, visioner. Derudover fortæller Thor om
det forestående valg og de forhandlinger der er i gang med studentersamfundet og Polis, samt en
gennemgang af de aktiviteter HiF har støttet og arrangeret i årets løb, herunder Historisk Kaffeklub,
Hyttetur, Studietur mm.
3. Kort præsentation af regnskab, v/ Emil Kjær Jørgensen
Emil fremlægger regnskabet, som er godkendt af revisoren. Foreningen råder i øjeblikket over
20.412 kroner, hvoraf omkring 10.000 kroner er reserveret til fremtidige arrangementer og
foredrag. Emil fortæller desuden, at foreningen i øjeblikket har 115 medlemmer, hvor 27 er
kommet til siden regnskabet blev godkendt.
4. Historisk Forenings planer fremadrettet, v/ Rikke Alsbjerg
Rikke og Jonas beretter om foreningens fremtidsplaner. Her er der særligt to foredrag på
tegnebrættet. Militærhistoriker Niels Bo Poulsen fra Forsvarsakademiet besøger AAU den 25/11 og
Bo Lidegaard kommer den 9/2. Derudover præsenteres planer om spilaftener, planer om
studiecafe mm.
5. Præsentation af opstillede kandidater til bestyrelsen
Der vælges maksimalt 8 bestyrelsesmedlemmer. 9 kandidater stiller op, hvoraf Louise Haslund ikke
er til stede.
De opstillede er:
Steffen Elias Nielsen
Christian Lind
Dan Ejlertsen
Andreas Parmo Hansen
Emil Kjær Jørgensen
Louise Haslund
Jakob Patrick Poulsen
Thomas Enslev Mikkelsen
Thor Bæch Pedersen
Kandidaterne præsenterer kort sig selv.
6. Ordet er frit – stil spørgsmål til kandidaterne
Der stilles enkelte spørgsmål.
7. To stemmetællere vælges
Dagmar Brovn Pedersen og Kristina Brendstrup vælges som stemmetællere.
8. Valg af maksimalt otte bestyrelsesmedlemmer
Følgende personer vælges til bestyrelsen

Steffen Elias Nielsen
Dan Ejlertsen
Andreas Parmo Hansen
Emil Kjær Jørgensen
Louise Haslund
Jakob Patrick Poulsen
Thomas Enslev Mikkelsen
Thor Bæch Pedersen
Christian Lind bliver suppleant.
Yderligere vælges en revisor blandt foreningens medlemmer:
Eneste kandidat er Jonas Bertelsen.
9. Ordet er frit – spørgsmål mm.
Forslag til fremtidige arrangementer bliver stillet.
10. Tak til årets tutorer og koordinatorer
Tutorene og koordinaterne får alle en gave af foreningen for deres arbejde med at integrere de nye
studerende på studiet.
11. Diverse
Mødet hæves, hvorefter foreningen er vært ved øl, vand og pizza.

