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Dagsorden til 
FN’s Generalforsamling 2019 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller Mette Møller Jensen, hun er valgt uden indvendinger. 

2. Formalia 

a. Valg af to referenter 

Mathias Petersen og Magnus Gaarden valgt uden indvendinger 
 

b. Valg af to stemmetællere 

Siri Ahlskog og Caroline Juelsholt valgt uden indvendinger 

 

c. Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling 

Referatet er godkendt uden indvendinger 

 

d. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldte. 

Indkaldelse af generalforsamlingen er sket i henhold til vedtægterne, da indkaldelsen er sket 20. september 2019, hvilket 

er 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelsen er sket både på Facebook og på foreningens hjemmeside, 

begge steder var dagsorden vedhæftet 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt uden indvendinger 

 
4. Formandens årsberetning–diskussion og godkendelse. 

Næstformand Mette Møller Jensen aflægger årsberetning som fungerende formand 

”Da vores formand er taget på udveksling, er det min fornemmeste opgave som næstformand og i øjeblikket fungerende formand (så længe 

det vare), at holde FN’s årsberetning. Jeg vil prøve at gøre det kort og kun fremhæve nogle af de store ting der er sket i det forgangene 

bestyrelses år. Sidste år gik jeg på valg med en klar mission for FN’s fremtid, jeg ville gerne være med til at gøre FN mere gennemsigtig, 

tidssvarende og øge vores indsats for vores medlemmer. Alle tre ting jeg føler vi er lykkedes med i tilfredsstillende grad. Først og fremmestes 

har FN fået nyt lækkert udsende, i form af vores nye logo. Efter min mening har vi fået et logo der repræsentere FN flot og tidssvarende for en 

moderne studenter forening. I forbindelse med at skulle havde nyt logo afholde vi en logo workshop som var god besøgt, med efterfølgende 

online afstemning på Facebook med alle de indsendte bud. Sofie løb af med sejren, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak. I forhold 

til øget medlemspleje har vi i år haft ekstra fokus på de kandidat studerende. Derfor lavede vi en medlemsundersøgelse blandt de kandidat 

studerende, hvor vi spurgte ind til deres forventninger for FN, hvad de var glade for og hvor de kunne ønske vi kunne gøre en ekstra indsats. 

Der var ok mange besvarelser og bestyrelsen har arbejdet med at opfylde nogle af de ønsker der blev udtrykt. Så vil jeg gerne giv et kæmpe 

skud ud til FN’s ruskontakt og FN’s rusvejleder, der har gjort et kæmpe stykke arbejde i studiestarten. I år har der været ekstra stort fokus på 

rustur for russerne og der er blevet rusket lidt op i traditionerne, og ryddet op, for at optimere rusforløbet mest muligt. Tusind tak for det! Der 

ud over er der også et kæmpe skud ud til vores interessegruppe der har være vildt aktive i år! De har være primosmotor på mange forskellige 

ekskursioner og events. I FN er vi super stolte over alle de mange ildsjæle der er i vores interessegrupper. Selvfølgelig støtter vi i FN’s bestyrelse 

op om de mange aktiviteter, og der udmunder sig ofte i økonomisk støtte. I år har PAG fået ca 30.000, ØG 28.000, HBG 27.000 og JiU fået 

tildelt ca. 15.000. Sidst vil jeg bare gerne takke af for et rigtig godt år i bestyrelsen, sige tak til alle de glade medlemmer jeg møder rundt om på 

gangende, til åbent kontor og til FNIS arrangementerne, samt sige held og lykke og god vind frem over til den nye bestyrelse der snart skal 

indvælges. ” 

5. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Video fremlæggelse ved Kasserer Stine Pristed. Regnskabet er godkendt uden indvendinger.   

 
6. Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse. 

Forslag fra bestyrelsen om kontingent nedsættelse fra 53kr til 50 kr pr. kvartal. Forslaget er godkendt uden indvendinger.  
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7. Godkendelse af vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændring 1. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 2. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 3. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 4. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 5. Godkendt  

 
 

Vedtægtsændring 6. Godkendt 

 
 

 

Vedtægtsændring 7. Godkendt 

Alle ændringer er vedrørende ændring af ordlyden formand til forperson 
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Vedtægtsændring 8. Godkendt 

 

 
 

Vedtægtsændring 9. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 10. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 11. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 12. Godkendt 
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Vedtægtsændring 13. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 14. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 15. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 16. Godkendt 
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Vedtægtsændring 17. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 18. Godkendt 

 
 

Vedtægtsændring 19. Godkendt 

 

 
8. Valg af: 

a. Bestyrelse, herunder:  

 

Forperson 
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Camilla Rød Hvilsom er valgt uden indvendinger. 

 

Næstforperson 

Mette Møller Jensen er valgt uden indvendinger. 

 

Kasserer  

Ida Schnack er valgt uden indvendinger. 

 

SUNDråds repræsentant  

Kathrine Cohrt Nebel er valgt uden indvendinger. 

 

2 menige medlemmer  

Caper Hoffmann, Andreas Skov, og Malthe Kristensen stiller op til kampvalg.  

Casper Hoffman og Andreas Skov er indvalgt som menige medlemmer ved afstemning. 

 
 

FNIS-forperson 

Sofie Glindvad er valgt uden indvendinger. 

 

PR-koordinator  

Ingen valgt. Dvs. at det er bestyrelsens opgave at finde gyldig kandidat.  

 

Ruskontakt 

Stine Skov er valgt uden indvendinger. 

 

Interessegruppekontakt 

Matilde Braüner er valgt uden indvendinger. 

 

SCIENCEråds repræsentant 

Sirid Hyldegaard Djernæs er valgt uden indvendinger. 

 

Campusudvalgsrepræsentant  

Helena Sato er valgt uden indvendinger. 

 

UPF-Forperson 

Ingen valgt. Dvs. at det er bestyrelsens opgave at finde gyldig kandidat. 

 

b. To foreningsrevisorer plus en suppleant 

Søren Stigaard 

Stine Pristed 

(suppleant mangler) 

 

c. En Tovholder for FN’s Nyt 

Ingen valgt. Dvs. at det er bestyrelsens opgave at besætte posten. 

 
9. Valg af repræsentanter til kollegiale organer: 

i. Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning 

Ingen valgt. 

 

ii. Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyrvidenskab 

Emmy Rønving (Husdyrvidenskab) 

Jasmin Kisby (Husdyrvidenskab) 

Nikolaj Jakobsen (Naturressourcer) 

Rød Hvilsom (Naturressourcer) 
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iii. Studienævn for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab  

Kathrine Cohrt Nebel (Animal Science) 

 

b. Valg til undervisningsudvalg 

i. Institut for Geovidenskab og naturforvaltning (IGN) 

Ingen valgt. 

 

ii. Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi (IFRO) 

Rasmus Zitthen (Jordbrugsøkonomi) 

Søren Stigaard (Naturressourcer) 
 

iii. Institut for veterinær-og husdyrvidenskab (IVH) 

- Helena Sato (Animal Science) 

- Jasmin Kisby (Husdyrvidenskab) 

- Emmy Rønving (Husdyrvidenskab) 

- Sofie Bruun (Husdyrvidenskab) 

 

 

vi. Kemisk Institut (KIKU) 

Ingen valgt 

 

vii. Institut for Plante-og Miljøvidenskab (PLEN) 

Ziff Kristensen 

Helena Sato 

Cecilie Gry Duncan-Jones 

Siri Ahlskog 

 

viii. Matematisk institut (observatør) 

Ingen valgt. 

 

10. Valg af repræsentanter til fagkyndige råd/tværfaglige udvalg: 

a. Husdyrvidenskab bachelor 

Sofie Bruun 
 

b. Animal Science Kandidat 

 Mette Møller Jensen 

 
11. Valg af repræsentanter til udvalgene: 

a. SCIENCE undervisningspris 
Ingen valgt. Dvs. at det er bestyrelsens opgave at finde gyldig kandidat. 

 

b. SCIENCE puljen 

Rasmus Zitthen 

 
12. JAs studenterrepræsentation (3 rep. for 1 år) 

Casper Hoffmann 

Andreas Skov 

 
13. Andre repræsentanter: 

a.1 rep. i Bestyrelsen for Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi for 1 år 

Ingen valgt. 
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b.1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år 

Ingen valgt. 

 

c.1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant 

Ingen valgt. 

 

d.1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant 

Søren Vang 

 

e.1 rep. I Dansk Hortonomforening for 1 år + suppleant 

Ingen valgt. 

 

f.1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer 

Ingen valgt. 

 

g.1 rep. i Rådgivende Udvalg for Planlægning og Friluftsliv 

Ingen valgt. 

 

 
14. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag at behandle. 
15. Evt. 

Intet eventuelt at berette. 

 

 

 

 

 

  

 

______________________  ______________________ ______________________ 
 Referent 1  Referent 2   Dirigent 

  

 


