Referat
Ordinær generalforsamling for Moderate Jurister
d. 12.02.2019
Dags dato er der afholdt ordinær årlig generalforsamling for Moderate Jurister. Generalforsamlingen er afholdt den
12/02-2019 kl. 19:00 i Dania Kollegiets fællesrum, hvortil foreningens medlemmer var indkaldt. Referent er sekretær
og kasserer Katja Nielsen.

Valg af dirigent:
Uden indsigelse blev Asger Meller Gram-Hansen valgt som aftenens dirigent.

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af generalforsamlingen:
Uden indsigelse godkendte generalforsamlingen, at der er sket lovlig indkaldelse, jf. vedtægternes § 3, til ordinær
generalforsamling.

Uden indsigelse godkendte generalforsamlingen ligeledes, at dagsordenen opfylder vedtægternes krav.

Formandens beretning v/Arne Graversen:
Der skete indledning med et par vittigheder, at det jo aldrig havde været meningen han skulle stille op som formand,
ligesom formanden meddelte, at alle medlemmer er velkomne til at benytte sig af foreningens kontor – kontoret er
dog kun for medlemmer og dørkoden må ikke gives ud til ikke-medlemmer.

Der har overordnet set været tale om et godt år. Naturligvis opstår der løbende uenigheder og udfordringer, men
formanden fandt, at foreningen havde været god til at løfte de udfordringer som forelå, ligesom der har bestået en
god kemi blandt både medlemmer og bestyrelse.

Der er kommet rigtigt mange nye medlemmer til foreningen, hvilket, henset til sidste års situation, er en glædelig
udvikling. Særligt den nystartede årgang, 1. år, på studiet har hjulpet på medlemstallet. Foreningen har været god til
at prøve nye ideer og nytænke gamle traditioner, såsom eksempelvis introarrangementet.

Formanden meddelte, at han ikke genopstiller som formand. Han opstiller dog til bestyrelsen og vil her gå efter
kassererposten, da den nuværende kasserer ikke genopstiller.
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Formanden afsluttede med at opfordre den kommende bestyrelse til at have fokus på flere faglige arrangementer,
men samtidigt at holde disse på lokalt plan. Det er dog vigtigt at holde gode sociale arrangementer, da det skaber
sammenhold.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab:
Kassereren, Katja Nielsen, fremlagde årsregnskabet. Følgende blev der bidt mærke i:
-

Der er opstået et mindre underskud på 500 kr. ifht. sidste år.

-

Der bør i højere grad ske afstemning af arrangementer og økonomi. Sponsorater bør indhentes i større grad.

-

Brugerbetalingen bør sættes op. Opstår der en smule overskud på denne post, vil det ikke være at se som
noget negativt.

-

Nogle af arrangementerne har givet et underskud, hvilket blandt andet har skyldtes deltagerantallet, hvorfor
man kan overveje prioriteringen. Den afgående formand prioriterede dog, at det er vigtigt med investeringer
i medlemmerne og, at, såfremt alt går op på bundlinjen, det ikke er problematisk med arrangementer som
ikke giver overskud.

-

Det var dog den overordnede opfattelse, at pengene, henset til de stigende medlemstal, gives godt ud.

Årsregnskabet blev godkendt uden indsigelser.

Forslag til vedtægtsændringer:
Der var ikke fremsat et egentligt konkret forslag. Dog blev det foreslået, at man laver en vedtægtsændring vedr. § 2,
stk. 2, omkring æresmedlemmer, idet det er for uklart hvad titlen omfatter, hvem der kan tildeles den og hvilke
rettigheder det medfører. Der var overordnet enighed. Det blev fremhævet, at det er for latterligt at indstille sig selv,
hvorfor et sådan forslag blev forkastet med flertal. Der arbejdes dog videre med et ændringsforslag til vedtægten.

Valg af formand:
Formanden indstillede Erwin Steffensen. Der var ingen alternative opstillinger. Der var ingen indsigelse mod den
indstillede formand, hvorfor denne blev valgt.

Erwin Steffensen er formand for Moderate Jurister.

Valg af bestyrelse og suppleanter:
Der afholdtes valg til bestyrelsen. På forhånd havde 9 personer stillet op, hvoraf den ene er den nyvalgte formand. 8
personer var til valg. Der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmr og 2 suppleanter. Valget blev foretaget via hemmelig
skriftlig afstemning. Stemmesedlerne blev udfyldt, lagt i en pose, rystet og optalt af afgående formand Arne Graversen
og foreningsmedlem Lars Møller.
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På baggrund af optællingen, valgtes følgende personer som bestyrelsesmedlemmer: Isabella Sarah Røssel, Cecilie
Hørsted Christoffersen, Arne Graversen, Jacqueline Julie Bülow Bech og Frederik Lygum Christensen.

På baggrund af optællingen, valgtes følgende personer som suppleanter: Asger Meller Gram-Hansen og Mathis Boel
Olesen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter, hvor posterne blev fastlagt. På baggrund af den fælles konstituering, blev der
nået til enighed om følgende rollefordeling:

-

Formand: Erwin Steffensen

-

Næstformand/valgansvarlig: Isabella Sarah Røssel

-

Sekretær/fagansvarlig: Cecilie Hørsted Christoffersen

-

Kasserer: Arne Graversen

-

Fondansvarlig/PR/Redaktør-ansvarlig: Jacqueline Julie Bülow Bech

-

HR-/Socialansvarlig: Frederik Lygum Christensen

- Suppleanter: Asger Meller Gram-Hansen og Mathis Boel Olesen

Valg af kritiske revisorer:
Til brug for revision af det kommende årsregnskab, nuværende igangværende årsregnskab, blev følgende personer
valgt, uden indsigelser, til at varetage posten som kritiske revisorer:
Lars Møller
Anders Aagaard

Eventuelt:
Det blev fremhævet, at det kan være en rigtig god ide at fastlægge en årskalender for arrangementer og lignende,
hvorved man sikre en bedre gennemførelse.

Kommende sociale indslag:
O Torsdag d. 21 har JUS generalforsamling, der vil blive lavet et MJ-bord
O Fredag d. 22 er er fredagsbar ved Apollonia, hvor vi kan tage afsted i samlet flok

Den afgående formand og den nytiltrådte formand fik reklameret for Djøf og Danske Advokaters fælles arbejdsretlige
processpil, hvor hele grundideen med et processpil blev forklaret, rammerne for det omhandlede processpil og
praktiske detaljer for tilmelding blev fremlagt, ligesom det blev understreget hvor godt det ser ud på CV’et.
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Den nytiltrådte bestyrelse bekræfter ved deres underskrift at kunne indestå for referatets indhold og den givne
fremstilling:

Erwin Steffensen,

Isabella Sarah Røssel,

formand

næstformand

Arne Graversen,

Cecilie Hørsted Christoffersen,

kasserer

sekretær og fagansvarlig

Jacqueline Julie Bülow Bech,

Frederik Lygum Christensen,

Fondansvarlig/PR/Redaktør-

HR-/Socialansvarlig

ansvarlig
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