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Til stede: 
Rikke Dag, Asbjørn Cliff, Stanislav Landa, Gorm Steffensen, Mathias Nesheim. 
 

1. Velkomst og rapport fra bestyrelsesformanden: 
Gorm siger velkommen. Vi vil gerne have flere medlemmer i bestyrelsen. 
Vi vil gerne være mere kendt blandt de unge fysikere.  
Vores gaver til talere må gerne være lidt mere fancy. 
 

2. Valg af referent: 
Mathias er valgt.  
 

3. Valg af ordstyrer: 
Gorm er valgt. 
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Gorm, Asbjørn, Mathias, Rasmus, Kim, Rikke og Buster forbliver medlemmer. 
Stanislav, Peter, Jens og Andreas forlader bestyrelsen.  
Gorm forbliver formand. 
Mathias går af som viceformand og bliver i stedet kassér.  
Rikke tager rollen som viceformand.  
 

5. Forslag til vedtægtsændringer: 
Ændringsforslag 1: **VEDTAGET** 
§3 stk 5: Som studiemedlem kan optages enhver studerende indskrevet på Fysiske 
Fag ved Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
Medlemskabet er gældende til den studerende dimitterer, eller på anden måde 
afslutter sin uddannelse. Kandidatstuderende har under uddannelsen ret til at vælge 
medlemsform. Studerende med en bachelorgrad i Fysiske Fag, som vælger at læse 



deres kandidatgrad på en anden uddannelse end Fysiske Fag, kan bibeholde deres 
studiemedlemsskab under studiet. 
  
Sletter det med rødt, da dette er modstridende med  
§3 stk. 8: Færdiggør man som studiemedlem sin kandidatgrad efter 1. juli kan det 
gratis medlemskab fortsættes uden afregning frem til årsskiftet, såfremt dette ønskes.  
 
Ændringsforslag 2: **IKKE VEDTAGET** 
§3 stk 6: Studiemedlemskabet kan opsiges af den studerende, og bestyrelsen kan 
ophæve medlemskabet ved misvedligeholdelse af dette 
  
fjernes da den er dækket af  
§3 stk 14:  

● Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer med øjeblikkelig varsel ved 
misvedligeholdelse af medlemskab. Bestyrelsen kan fratage medlemskaber i 
tilfælde af: 

1. Manglende kontingentbetaling. 
2. Uredelighed i medlemmets videnskabelige arbejde eller virke. 
3. Forsømmelse af efterlevelse af foreningens forretningsorden og hensigtserklæring. 

Ikke vedtaget idet den farvede tekst forklarer at studiemedlemmet selv kan 
opsige sit medlemsskab. Dette står ikke andre steder. De 2 paragraffer 
modsiger ikke hinanden. 
 
 
Ændringsforslag 3: **VEDTAGET** 
§4 stk 1: Foreningens øverste myndighed er den ordinære generalforsamling, som 
vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af medlemmer af foreningen, tilhørende den i 
§3.1 beskrevne gruppe, og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer 
på et konstituerende bestyrelsesmøde inden for 3 uger efter generelforsamlingen. 
ved det første bestyrelses møde afholdt efter generalforsamlingen.  
Det konstituerende bestyrelses møde har aldrig været en særlig begivenhed dette 
forslag fjerner en arbitrær regel om efterfølende bestyrelses møde.  
 
Ændringsforslag 4: **VEDTAGET** 
§5 stk 1: Valg af bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling. 
Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen, tilhørende den i §3.1 beskrevne 
gruppe. Der kan vælges op til to suppleanter til bestyrelsen.  
Det er ubegrænset hvor mange medlemmer, der kan være i bestyrelsen, hvorfor så 
begrænse antallet af supleanter/lad os bare lade være med at have nogle? 
 
Ændringsforslag 5: **VEDTAGET** - (Stemmelighed diskuteres i næste forslag) 
§5 stk 3: Ved stemmelighed foretages der omvalg blandt de kandidater der har 
opnået stemmelighed og ikke er valgt, såfremt der i den forrige runde er valgt mindst 
en kandidat. 



Der er alligevel ikke nogen begrænsning på antallet... giver dette så overhovedet 
mening? 
 
Ændringsforslag 6 **VEDTAGET** 
§5 stk 2: De opstillede kandidater til bestyrelsen vælges ind af foreningens 
medlemmer, tilhørende den i §3.11 beskrevne gruppe, som er til stede ved 
generalforsamlingen. Valg foretages efter gældende regler for valg af 
bestyrelsesmedlemmer jf. foreningens forretningsorden. Valg af en bestyrelse sker 
ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg til en bestyrelse vælges. 
Der står ikke  noget om valg i foreningens forretningsorden. I denne nye ændring 
opstilles og stemmes hele bestyrelsen ind samlet. Dette er praktisk idet vi har aldrig 
har haft kampvalg og bestyrelsen ikke er begrænset i størrelse. Giver kun mening 
hvis ændringsforslag 5 går igennem. 
 
Ændringsforslag 7 **VEDTAGET** 
§6 stk: 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Afstemninger 
afgøres ved simpelt flertal. Undtaget denne regel er §8.1.  
bør rettes da vi har flydende # bestyrelses medlemmer i løbet af året. Mere end 3 
virker fint. 
 
 

6. Eventuelle: 
 
 

Noter: 
- Vi vil gerne tage “e-mail udsender” rollen fra kasseren, og give ud til alle. Så 

kan alle sende mails ud til vores medlemmer, i stedet for at det skal ske 
igennem kasseren. 

- Aze-hosting.net - nyt sted vi kunne have vores hjemmeside. Det skulle være 
væsentligt billigere. 

- Vi har diskuteret om vi skal have en hjemmeside-ansvarlig. Intet besluttet 
endnu.  

- Til næste gang: Vi vil gerne fjerne paragraf 3.11. Vi vil gerne have at 
studiemedlemmer også får stemmeret.  

- Ændringerne skal op på hjemmesiden. 
- Vi skal være opmærksomme på, at Jantzen står som “ORD HER” af 

hjemmesiden (han modtager regningerne). Det skal vi have flyttet til en af de 
aktive bestyrelsesmedlemmer.  

- Udflugt til Lund!  
- Banksedlen (“Betyrelses og ledelses oversigt”) skal underskrives af alle 

bestyrelsesmedlemmer til næste bestyrelsesmøde. 
- Mere job-stuff. Eks “virksomheds bazaar”.  



- “Tekniske” oplæg fungerer rigtig godt (eg. Sub-orbitals, Seaborg). 
- Måske: “filosofisk aspekt” af kvant. Oplæg om forståelsen af kvant. Evt. 

panel-debat. Have en liste af spørgsmål. Evt. have en filosof med (snak med 
Bjarke?).  


