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Valg af dirigent
Rasmus Påskesen meldte sig frivilligt og blev accepteret som dirigent for generalforsamlingen.
Valg af referent
Andreas P. Hansen meldte sig frivilligt og blev accepteret som referent for generalforsamlingen.
Årsberetning
• Der har i det forgange været et stort frafald i bestyrelsen af forskellige årsager. Derfor er
det ved generalforsamlingens afholdelse kun fem aktive medlemmer i bestyrelse (af de 8
indvalgte medlemmer).
• Der har i årets gang været problemer med den tidligere valgte kasser. Meget af regnskabet
har ikke været lavet ordentligt.
• Der har i årets løb været problemer med kontakten mellem banken og foreningen, men da
foreningen nu er CVR registreret har disse problem løst sig.
• Arrangementer:
Historisk Foreningen har i det forgangne år afholdt en række arrangementer.
o Brætspilshygge på Dice’N’Drinks
o Julefrokost
o Afleveringshygge efter projekt aflevering
o Foredrag med Poul Dueldahl: Ondskabens Øjne
o Historisk Kaffeklub
o Historisk Sommerfest
• Projekter:
Historisk Forening har i det forgangne år været med til at støtte forskellige projekter og
skabt et bedre miljø for studerende.
o Historisk Forening gik forrest i arbejdet om at få skabt nye arbejdspladser da det
gamle specialerum blev nedlagt til fordel for Mærkbar. Dette resulterede i det nye
arbejdspladser på Håndbogsbiblioteket på Kroghstræde 1.

o Der er, på Historisk Forenings opfordring, blevet opsat en koldvandshane ved
toiletter ved auditoriet på Kroghstræde 3.
o Historisk Forening har støttet og hjulpet med afholdelse af forskellige Tutor-,
Koordinator-, og studiestartsarrangementer.
o Historisk Forening har sørget for at der fortsat er medlemsfordele til alle deres
medlemmer. Blandt andet ved et fortsat samarbejde med Restaurations
Kompagniet (ReKom).
Fremlæggelse af Revideret Regnskab
• Der har i det forgangne år været meget at se til med hensyn til regnskabet. Dette skyldes at
den siddende kasser, Dan Ejlertsen, ikke har gjort sit arbejde fyldestgørende. Arbejdet er i
stedet udført af bestyrelsesmedlem Dagmar B. Pedersen.
• Der er et plus i regnskabet, som ikke vides hvor stammer fra. Dog ikke voldsomt.
• Regnskabet blev godkendt af revisor Rasmus Påskesen.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 100 kr,- ved indmeldelse og giver stadig livsvarigt medlemskab.
Vedtægtsændringer
Den siddende bestyrelse har foreslået at formanden vælges på generalforsamlingen. På
nuværende tidspunkt bliver formanden valgt af bestyrelsen på konstituerende bestyrelsesmøde.
Dette bliver stemt igennem af generalforsamlingen. Derfor vil der fra næste generalforsamling
blive valgt formand på forsamlingen.
Godkendelse af budget
Ændret til Forslag til budget grundet problemer med kasser.
Det følgende er foreslået som budget udgifter til det kommende år:
• Hyttetur:
15.000.
• Sommerfest: 15.000.
• ’Sjov’:
5.000.
(Med dette menes der ansøgninger til sociale gøremål)
• ’Seriøse’:
5.000.
(Med dette menes der ansøgninger om tilskud til studierelevante gøremål)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende medlemmer af foreningen stiller op til valg eller genvalg:
• Mia Kanstrup, 3. semester.
• Simon Holleufer, 3. semester.
• Jens Lie Stokbro, 5. semester.
• Hans Christian Jensen, 5. semester.
• Dagmar B. Pedersen, 9. semester.
• Andreas P. Hansen, 9. semester.
Der var ikke flere end det maksimale bestyrelsesposter til valg, derfor blev valget afviklet ved
fredsvalg.

Følgende medlemmer af foreningen stiller op som suppleanter:
• Martin Møller-Nielsen, 5. semester.
Valg af revisor
Tidligere bestyrelsesformand Steffen E. Nielsen stiller sig til rådighed som revisor. Dette godkendes
af generalforsamlingen.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Eventuelt
Afgående formand for Historisk Forening, Steffen E. Nielsen, meddelte at han den følgende fredag,
d. 27/10 – 2018, vil være at finde i Mærkbar hvor han gerne vil dele af sine erfaringer om foreninger,
råd og nævn på universitetet. Dette i forbindelse med det forestående AAU Valg.

