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Generalforsamling d. 11/10 2018 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Årsberetning 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Vedtægtsændringer 

7. Godkendelse af budget 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

9. Valg af bestyrelsesformand 

10. Valg af revisor 

11. Indkomne forslag 

12. Eventuelt 

 

Valg af dirigent 

Steffen Elias Nielsen blev accepteret som dirigent for generalforsamlingen. 

Valg af referent 

Mia Kanstrup blev accepteret som referent for generalforsamlingen. 

Årsberetning 

• I år har Historisk Forening afholdt Historiestudiets sommerfest med gæsteforelæser 

Rosanna Farbøl og et godt fremmøde. 

• Historisk Forening arrangerede også en hyttetur  

• Der har også været faglige indslag i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags 

udgivelse af 100 Danmarkshistorier. Disse indslag har været foredrag med Poul 

Duedahl: Gudhjemtid og Johan Heinsen: Det første fængsel.  

• I december måned blev der afholdt afleveringshygge med æbleskiver.  

• I forbindelse med studiestart støttede Historisk Forening Pubcrawl og Meet&Greet 

arrangementerne. 
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• Historisk Forening har også givet støtte til 5. semesters statusseminar og 

relanceringseventet for Tendens 

• Historisk Forening har fortsat repræsentanter i Studienævnet  

 

Årsberetningen blev godkendt enstemmigt af de tilstedeværende medlemmer.  

 

Fremlæggelse af revideret regnskab 

• Kasserer Dagmar B. Pedersen fremlægger regnskabet 

• Der er gået penge ind fra AAU-valget, dog ikke ligeså mange penge som sidste år, da 

der ikke blev stillet ligeså mange op til valg. 

• Der har ikke været så mange indmeldelser, men det kan skyldes at der kommer flest i 

oktober. 

• Hyttetur og sommerfest er de store udgifter. 

• Revisor Steffen Elias Nielsen nævner, at der er redegjort godt for indtægter og udgifter 

og at der er blevet lavet gode bilag. 

Regnskabet blev godkendt af revisor Steffen Elias Nielsen. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på 100 kr. ved indmeldelse og giver stadig livsvarigt medlemskab.   

 

Vedtægtsændringer 

Der har ikke været vedtægtsændringer. 

 

Godkendelse af budget 

Det følgende er foreslået som budget udgifter til det kommende år:  

• Hyttetur: 15.000,-  

• Sommerfest: 17.000,-  

• Sociale gøremål 5.000,- 

• Faglige gøremål 5.000,-  

Sommerfesten sættes op fra 15.000,- fordi det blev lidt dyrere end regnet med. Det er derfor 

mere realistisk med 17.000,-. 
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Det kan konkluderes at vores medlemmer sagtens kan søge om mere.  

 

Budgettet godkendes enstemmigt af de tilstedeværende medlemmer.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende medlemmer af foreningen stiller op til valg eller genvalg:  

• Simon Holleufer, 5. semester 

• Mia Kanstrup, 5. semester 

• Martin Møller-Nielsen, 6. semester 

• Emil Holger Hyttel, 5. semester 

• Christoffer Mølgaard Sørensen, 5. semester 

• Camilla Bøgeskov, 5. semester 

• Magnus Kuhlmann, 3. semester 

• Malene Christensen, 3. semester 

 

Der var ikke flere end de maksimale bestyrelsesposter til valg, derfor blev valget afviklet ved 

fredsvalg. 

 

Følgende medlemmer af foreningen stiller op som suppleanter 

• Ida Lybecker Korning, 3. Semester 

 

Valg af bestyrelsesformand 

Simon Holleufer, 5. semester stiller op til valg af formand igen. 

 

Der var ikke flere der meldte sig, derfor blev valget afviklet ved fredsvalg.  

 

Valg af revisor 

Steffen Elias Nielsen melder sig som revisor igen. Dette godkendes af generalforsamlingen. 

 

Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
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Eventuelt 

Steffen Elias Nielsen, som var med i Historisk Forening næsten fra starten, fortæller om 

vigtigheden i at have et organ som Historisk Forening på studiet samt vigtigheden i at 

engagere sig. Han fortæller, at da han søgte hans nye job blev han valgt på baggrund af hans 

arbejde med Historisk Forening. 


