Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Referat udarbejdet af og på baggrund af noter fra Andreas Parmo Hansen
1. Valg af dirigent:
a. Ved generalforsamlingen blev Rasmus Påskesen valgt som dirigent ved forslag fra
bestyrelsesformanden.
2. Godekendelse af dagsorden:
a. Dagsordnen blev godkendt af generalforsmlingen.
3. Årberetningen:
a. Årberetningen blev gennemgået.
b. Det blev vist at Historisk Forening har:
i. Arrangeret arrangementer med udefrakommende forelæsere
ii. Støttet arrangementer og diverse aktiviteter.
iii. Kæmpet for at forbedre studiemiljøet på både Kroghstræde 1 og 3.
1. Skabt en læsesal sammen med håndbogsbiblioteket på Kroghstræde 1.
2. Arbejder på at skabe nye arbejdspladser på Kroghstræde 3.
4. Fræmlæggelse af revideret regnskab:
a. Det fremlagte regnskab blev accepteret.
b. Det kan noteres at foreningen har fået 50 nye medlemmer i foreningens regnskabsår
15-16.
5. Fastsættelse af kontigent:

a. Det blev fremstillet at kontingentet skulle fastblive på 100,- kr for et livslangt
medlemskab og dette blev accepteret på generalforsamlingen.
6. Godkendelse af budget:
a. Som nævnt ved regnskabet blev budget accepteret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
a. Følgende medlemmer stillede op (Alfabetisk orden, med semester efterfulgt af
stemmer):
i. Andreas Parmo Hansen (7.) = 5
ii. Christian Lind Thomsen (7.) = 2
iii. Dagmar Brovn Pedersen (5./7. på hovedfag) = 3
iv. Dan Ejlertsen (5.) = 2
v. Daniel Langgaard (1.) = 2
vi. Hans Christian Jensen (3.) = 5
vii. Jacob Patrick Poulsen (3.) = 2
viii. Morten Engberg (1.) = 5
ix. Simon Holleufer (1.) = 4
x. Steffen Elias Nielsen (9.) = 14
b. Da der var stemmelighed ved fire opstillede kandidater blev disse kandidater taget i
omvalg. Ved dette valg blev Daniel Langgard og Dan Ejlertsen valgt ind i
bestyrelsen.
c. Valg af suppleanter:
i. Christian Lind Thomsen og Jacob Patrick Poulsen stillede op som
suppleanter og blev accepteret.
8. Valg af revisor:
a. Rasmus Påskesen samt Jacob Patrick Poulsen stillede op som kandidater til valget
som revisor, men da Jacob Patrick Poulsen allerede er suppleant til bestyrelsen, kan
han ikke stille op til denne post.
b. Rasmus Påskesen blev herefter enstemmigt valgt som revisor for foreningen.
9. Indkommende forslag.
a. Der var ingen indkommende forslag. Derfor blev dette punkt ikke gennemgået
yderligere.
10. Eventuelt:

a. Det blev diskuteret blandt den nye bestyrelse at:
i. Referater for kommende møder skulle blive gjort tilgængelige for alle
medlemmer for af foreningen via facebook/Dropbox
ii. Til næste generalforsamling skal der fastsættes en fast referant.

