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Referat
1. Valg af dirigent
a. Tommy Eriksen, formand for POLIS, nomineres af Historisk Forening.
b. Tommy Eriksen vælges.
2. Valg af referent
a. Camilla Bøgeskov nomineres af Historisk Forening.
b. Camilla Bøgeskov vælges.
3. Årsberetning
a. Mange af arrangementerne er gengangere fra tidligere år.
b. Til årets sommerfest fejrede vi Historisk Forenings 5 års fødselsdag.
i. Som et nyt tiltag kårede HiF i samarbejde med studienævnet Årets
Indslag med udgangspunkt i to studieorganer på historiestudiet,
Tendens og PastCast.

c. Vi har traditionen tro afholdt hyttetur på tværs af semestre, men interessen har
været faldende, og var meget lav i år. Dog var begivenheden en succes for dem,
der var med. Hvorvidt forening fortsætter med at afholde hytteturen er uvist.
d. Forening har også holdt afleveringshygge, som er foreningens ældste tradition.
Vi er glade for at kunne afholde dette hyggelige, sociale arrangement, hvor vi
fejrer, at vi har afleveret projekter og ønsker hinanden glædelig jul
e. Vi har endvidere holdt afholdt to foredrag med vores egne undervisere: Torben
K. Nielsen og Poul Duedahl.
i. Poul Duedahl holdt foredrag omkring sin bog ”Velkommen til Bagsiden”,
som vandt prisen som Årets Historiske Bog.
ii. Torben K. Nielsen fortalte om sit bidrag til serien 100 Danmarks
Historie. Torbens bog ”Dannebrog” udkom belejligt i forbindelse med
800 året for Dannebrogs fald fra himlen.
f. Historisk Forening bistod som sædvanligt til årets studiestart med både
økonomisk støtte og hjælp på anden vis.
g. Et af årets mest succesfulde arrangementer var Historisk Brætspilsaften på
Dice’n’drinks, hvor mere end 50 studerende deltog.
h. Det har været et spændende år for historiestudiet med flytning fra Kroghstræde
til Fibigerstræde.
i. Desuden er studiet gået fra at være en del af instituttet CGS til at være en
del af instituttet SSK.
ii. Dette betyder, at vi er kommet tættere på andre studier fra det
samfundsfaglige fakultet, hvilket har givet foreningen muligheden for et
tættere samarbejde og sparring på tværs af samfundsfaglige studier.
i.

SAMF-Rådet forener adskillige foreninger fra samfundsfagligt fakultet, hvilket
giver Historisk Forening en større stemme.
i. Vi har fået et nyt socialt rum på Fibigerstræde 3, som vi deler med POLIS.
ii. Dette er første gang i foreningens historie, at det er blevet tildelt et
socialt rum, som vil blive brugt til sociale arrangementer.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
a. Mia Kanstrup, kassér i Historisk Forening, gennemgår årets regnskab.

b. Regnskabet er blevet godkendt af Steffen Elias Nielsen, som blev valgt som
revisor til sidste års general forsamling.
c. Foreningen har i år et overskud på 9.000. Dette er mere end sidste år, da noget
gik galt med regnskabet.
i. En del af pengene kommer fra, at foreningen fik valgt Christoffer
Sørensen, Mia Kanstrup og Simon Holleufer i studienævnet, og Simon
Holleufer blev valgt ind i Institutrådet.
ii. De største udgifter var de to foredrag, hytteturen og sommerfesten.
Sidstnævnte oversteg budgettet, men det blev prioriteret, da festen
skulle være ekstraordinær i forbindelse med foreningen fødselsdag.
d. Vi har fået et større støttebeløb af studentersamfundet i forbindelse med
hytteturen, men de tog lidt tid om at komme, hvorfor de ikke indgår i dette års
regnskab.
e. Foreningen har et ønske om at få eget mobilepay, så det ikke længere skal gå
gennem kassererens telefonnummer.
f. Spørgsmål: Hvordan bliver 100 kr. for kontingent til 1800 kr. på et år?
Svar: I forbindelse med hytteturen blev medlemsprisen nedsat til 25 kr. for at
lokke flere deltagere til.
5. Fastsættelse af kontingent
a. Kontingentet forbliver uændret på 100 kr.
6. Vedtægtsændringer
a. Ingen vedtægtsændringer.
7. Godkendelse af budget
a. Simon Holleufer og Mia Kanstrup gennemgår budgettet.
i. Sommerfesten bliver sat op til 20.000 fra 17.000, da det er det beløb,
foreningens oftest ender med at bruge på arrangementet.
ii. Der er en pulje på 5.000 kr. til sociale arrangementer og ligeledes 5.000
til faglige arrangementer, som studerende kan søge om.
iii. Desuden øremærkes 10.000 til et større arrangement (evt. til hyttetur),
da historiestudiets festudvalg er kommet op at køre igen, og måske
arrangerer et sådant arrangement.

iv. Posten, der almindeligvis hedder Hyttetur, vil fremadrettet hedde Større
Socialt Arrangement. Hvis der ikke er opbakning til hytteturen, vil et
andet arrangement blive lavet, evt. en udflugt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Bestyrelsesmedlemmer. Der er otte opstillede:
i. Simon Holleufer.
ii. Mia Kanstrup.
iii. Emil Holger Hyttel.
iv. Christoffer Mølgaard Sørensen.
v. Martin Møller Nielsen.
vi. Ida Lybecker Korning.
vii. Tommy Sinnavar.
viii. Magnus Kuhlmann.
b. Alle otte blev valgt.
c. Der er to opstillede suppleanter:
i. Camilla Bøgeskov.
ii. Frederikke Nielsen.
d. Begge suppleanter blev valgt.
9. Valg af bestyrelsesformand
a. Simon Holleufer opstiller som den eneste til posten som formand.
b. Simon Holleufer blev genvalgt som formand.
10. Valg af revisor
a. Steffen Elias Nielsen nomineres af foreningen til posten som revisor, hvilken
han også påtog sig ved sidste generalforsamling.
b. Steffen Elias Nielsen blev genvalgt.
11. Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
12. Eventuelt
a. Hjemmeside.
i. Foreningen vil gøre det mere gennemskueligt for folk, der gerne vil vide,
hvad foreningen foretager sig. I denne anledning har foreningen oprettet
en hjemmeside, som forhåbentligt snart kommer op at køre.

ii. Hjemmesiden vil gøre det mere synligt for studerende, hvad de kan søge
penge til, hvilket forhåbentligt vil præge folk til at søge flere penge.
iii. Desuden bliver foreningens hjemmeside en platform, som PastCast og
Tendens kan anvende i forbindelse med udgivelser.
iv. Spørgsmål: Kan foreningen gøre det mere tydeligt, hvordan man melder
sig ind i foreningen? Svar: Foreningen håber på, at hjemmesiden vil
bidrage til, at dette kommer til at fremgå mere tydeligt.

