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Punkt 1: Formalia: Godkendelse af forretningsordenen, valg af dirigent,
stemmetællere og referent
Martin Sinding, repræsentant fra Bifrost, indstilles af bestyrelsen og vælges enstemmigt til
dirigent.
Ann Christensen stiller op som referent og vælges enstemmigt.
Martin Terp og Mika Larsen stiller op som stemmetællere og vælges enstemmigt.
Forretningsordenen gennemgås for generalforsamlingen.
Forretningsordenen godkendes enstemmigt.

Punkt 2: Året Der Gik v. formand og bestyrelse
Formanden beretter for generalforsamlingen. Her nævnes de rollespil og arrangementer,
foreningens medlemmer har afholdt i 2019 og starten af 2020. Formanden beretter om
foreningen generelt og lægger vægt på, at foreningen endnu er i sin spæde start, men vi nok
skal vokse os store, og at der er masser af projekter i støbeskeen i 2020 foruden
foreningens faste kampagne, Aarhus ved Midnat.
Shoutout til foreningens sponsor BachHansen Consult, som vi igen har modtaget sponsorat
fra!

Punkt 3: Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for 2020
Regnskabet fremlægges af kassereren (se bilag A). Regnskabet godkendes enstemmigt af
generalforsamlingen.
Budgettet for 2020 fremlægges ligeledes af kassereren (se bilag B).

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent
Der fremsættes 4 forslag, om end det første forslag frafalder efter diskussion.
Forslag 1: Kontingent skal være tilrettelagt efter foreningens kampagner.
Forslaget går ud på at give rabat i kontingent for året baseret på antal gange, et medlem har
deltaget til fx Aarhus ved Midnat, når de melder sig ind.
Efter nogen snakken frem og tilbage på generalforsamlingen, frafalder dette forslag igen
med begrundelsen, at det som sådan ikke er et forslag til kontingentfastsættelse (men
nærmere en ny kontingentmodel).
Forslag 2: Bibeholde kontingent på nuværende 200 kr.
Forslag 3: Hæve kontingent til 225 kr. i år med klausul om hævelse til 250 kr. i 2022.
Forslag 4: Hæve kontingent til 250 kr.
Der stemmes om mest vidtgående forslag først. Afstemningsresultat er som følger:
Forslag 4: Hæve kontingent til 250 kr.
0 stemmer for, forslaget vedtages ikke.
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Forslag 3: Hæve kontingent til 225 kr. i år med klausul om hævelse til 250 kr. i 2022.
1 stemmer for, 3 stemmer imod, 3 stemmer blankt.
Forslaget vedtages ikke.
Forslag 2: Bibeholde kontingent på 200 kr.
Forslaget vedtages enstemmigt.
Kontingent for 2021 er hermed sat til 200 kr. (med halvering ved indmeldelse efter 30.
juni jf. vedtægterne).

Punkt 5: Valg til bestyrelse
Formand
Noah Adkins stiller op.
Der begæres en tillidsafstemning.
Der er enstemmig tillid til Noah.
Noah Adkins er genvalgt som foreningens formand.

Næstformand
Mika Larsen stiller op.
Der begæres en tillidsafstemning.
Der er enstemmig tillid af Mika.
Mika Larsen er valgt som foreningens nye næstformand.

Kasserer
Ann Christensen stiller op.
Der begæres en tillidsafstemning
Der er enstemmig tillid til Ann.
Ann Christensen er genvalgt som foreningens kasserer.

Menige medlemmer
Emilie Ehlers stiller op.
Freja Lunau stiller op.
Martin Terp stiller op.
Da der er flere opstillere end poster, går en valgrunde i gang.
Jf. foreningens forretningsorden slår kandidaterne initiativ for at bestemme
præsentationsrækkefølge (lavest går først).
Emilie slår 5, Martin slår 9, Freja slår 6.
Efter præsentation stemmer generalforsamlingen.
Resultatet er, at Emilie og Freja får flest stemmer og vælges dermed ind.
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Emilie Ehlers og Freja Lunau er valgt som foreningens nye menige
bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 6: Valg af kritiske revisorer (1-2 poster)
Der fremsættes forslag om at udskyde dette punkt til lige føre punkt 11: eventuelt.
Dette vedtages af generalforsamlingen.
Ved genoptag af punktet stiller Anton Houmann op som kritisk revisor.
Der begæres en tillidsafstemning.
Der er enstemmig tillid til Anton.
Anton Houmann er genvalgt som foreningens kritiske revisor.

Punkt 7: Valg af suppleanter (1-3 poster)
Martin Terp stiller op.
Karen Bech Sørensen stiller op.
Der foretages valg for at bestemme suppleringsrækkefølge.
Resultatet er, at Martin får flest stemmer, og Karen får næstflest stemmer.
Martin Terp er valgt som foreningens nye 1. suppleant.
Karen Bech Sørensen er valgt som foreningens nye 2. suppleant .

Punkt 8: Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag
Der er indsendt et (1) vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen.
Forslaget drejer sig om at fjerne muligheden for at stemme med fuldmagt eller stemme med
brevstemmer fra vedtægterne (se detaljer i bilag C)
Stiller præsenterer forslaget, og der føres en kort spørge/bemærkningsrunde, hvorefter
generalforsamlingen skrider til afstemning.
Forslaget vedtages enstemmigt.
Pkt. 1, 2 og 3 slettes fra vedtægternes §4 stk. 3.

Punkt 9: Behandling af andre indkomne forslag
Der er indsendt tre (3) andre forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1: Indføre et børneudvalg og et børnekontingent
Forslaget er en tilføjelse til beslutningen om kontingent. Børneudvalget skal nedsættes af
bestyrelsen (se detaljer i bilag C).
Stiller præsenterer forslaget, og der føres en kort spørge/bemærkningsrunde, hvorefter
generalforsamlingen skrider til afstemning.
Forslaget vedtages med 6 stemmer for og 2 blanke stemmer.
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Forslag 2: Bekræftelse af foreningens brug af MobilePay
Forslaget er møntet på, at generalforsamlingen beslutter hvorvidt foreningen fortsat skal
bruge MobilePay, nu hvor der er indført et månedligt abonnementsgebyr (se detaljer i bilag
C).
Stiller præsenterer forslaget, og der åbnes for en debatrunde. Det føres til referat, at der
kommer en bemærkning om, hvorvidt foreningens arrangementer skal/kan forventes at bære
noget af den nye økonomiske byrde. Dette diskuteres ikke yderligere, men der lægges op til,
at bestyrelsen tager det op på et senere møde.
Generalforsamlingen skrider til afstemning.
Forslaget vedtages enstemmigt.
Foreningen skal fortsat bruge MobilePay.

Forslag 3: Bekræftelse af kort + konti for kampagner som en del af hovedbudgettet
Forslaget drejer sig om, at udgiften til bankkonto og debetkort pt. ligger i foreningens
hovedbudget i stedet for de individuelle budgetter for kampagner, der bruger disse konti og
kort (se detaljer i bilag C).
Stiller præsenterer forslag sammen med foreningens kasserer. Derefter åbnes en
debatrunde. Der føres 3 overordnede bemærkninger til referat:
1 - Det kan være værd at være opmærksom på, at det måske er et udtryk for, at kampagner
ikke er opmærksom på at prioritere udgiften ind i deres økonomibrug.
2 - Det er godt, at foreningen gør det nemt for kampagnearrangører nu, men foreningen skal
også være opmærksom på, at vilkårene er realistiske i det lange løb
3 - Foreningens skal til enhver tid sørge for, at den økonomisk kan løbe rundt.
Der skrides efterfølgende til afstemning.
Forslaget vedtages med 5 stemmer for og 3 blanke stemmer.
Foreningens budgetpost 22200 ændres ikke for 2020.
Bestyrelsen opfordres til at være opmærksom på generalforsamlingens bemærkninger i
fremtidige beslutninger vedr. kampagner og bankbrug.

Punkt 10: Godkendelse af budget for 2020
Der er ikke foretaget ændringer i budgettet (se bilag B).
Budgettet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

Punkt 11: Eventuelt
Der stilles tre (3) punkter til eventuelt.

1 - Bifrost
Dirigent, der også er repræsentant for landsorganisationen Bifrost, fortæller om Bifrost
nærliggende planer. Her fortælles bl.a. om de kommende dialogmøder, der i år er
kombineret med et comedyshow med Niels Forsberg. Der fortælles også om ændringer i
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Bifrosts organisation, således at hovedbestyrelsen (før REP) nu vælges for 2 år ad gangen.
Der fortælles lidt om projekter som Helt Ude i Skoven og udvekslingsprojekt med Palæstina.
Derefter åbnes for en spørgerunde, hvor generalforsamlingen kan stille spørgsmål til Bifrosts
repræsentant. Her spørges ind til Bifrosts forsikringer og derudover Bifrosts vedtagne
ændring fra paraplyforening til landsorganisation og hvilke konsekvenser det kan have for
lokalforeninger (bl.a. i forhold til repræsentation i ÅUF).

2 - Billeder taget til generalforsamlingen
Der har under generalforsamlingen været en deltagende fotograf (Martin Terp). Fotografen
spørger om samtykke til at publicere gode billeder på foreningens hjemmeside og
facebookgruppe for at vise, hvad der er sket til generalforsamlingen. Fotografen gør
opmærksom på, at alle selvfølgelig kan komme til ham og bede om ikke at blive medtaget på
disse billeder, og så vil de ikke blive det.

3 - Medlemsrekruttering?
Der har i løbet af generalforsamlingen været snak om medlemsrekruttering, som samles op
og tages op under dette punkt med spørgsmålet: “Har foreningen fokus på
medlemsrekruttering, og hvis ja, hvordan prioriterer foreningen at rekruttere medlemmer?”
Der opfordres i slutningen af snakken til, at bestyrelsen tager det op på et kommende møde.

Generalforsamlingen lukkes af den nye (gamle) formand.
_________________________________________________________________________

Underskrifter
Dato for sidste underskrift: _____________

Dirigent Martin Sinding

Referent Ann Christensen
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Årsopgørelse for Elysion
Regnskabsår 1. januar – 31. december 2019

Årsopgørelse for Elysion
For regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019
Udarbejdet af kasserer Ann Christensen, gennemgået og godkendt af revisorer Anton
Houmann og Benjamin Jacobsen

Indledning
Denne årsopgørelsesrapport vil først vise resultat for året samt status pr. d. 31. december og derefter gå i
detaljer med indtægter og udgifter og forklare afvigelser fra budgettet.

Resultat for året
Kategori

Budget (GF19)

Realiseret

Indtægter i alt

kr.

21.871,67

kr.

5.611,38

Udgifter i alt

kr.

16.850,15

kr.

5.910,39

Resultat

kr.

5.022

kr.

-299,01

Status
Aktiver
Bankkonto Primær
Bankkonto Aarhus Filerne

Beløb
kr. 12.847,49
kr. 2.065,17

MobilePay betalingssted

kr.

Kontant beholdning

kr.

40,00

Passiver
Kreditorer (total)

kr.

299,00

Indestående hos MobilePay (subtotal)
Tilbagebetalinger (subsubtotal)
Abonnementsgebyr (subsubtotal)

Egenkapital

kr.

250,00
kr. 49,00

kr. 14.653,66

Kassererens kommentarer
Aktiver viser de værdier, som foreningen har. I dette tilfælde er det indestående i vores bankkonti og vores
kontante beholdning. Passiver viser foreningens forpligtelser, i dette tilfælde er det nogle beløber (samlet
299 kr.), som vi skylder til MobilePay, men som pga. den måde, MobilePay fører gebyrer på, først kan
betales næste år, og som vi derfor stadig har stående på vores konto. Til sidst er der EGENKAPITALEN, som
er foreningens reelle værdi. Egenkapitalen svarer til alle foreningens aktiver (det vi har, og som andre
skylder os) fratrukket foreningens passiver (det vi skylder væk). Som I kan se, så kan det godt være, at
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foreningen i kalenderåret 2019 har haft et underskud på næsten 300 kr., men foreningen er på ingen måde
i finansielle problemer.

Indtægter
Kategori

Budget (GF19) Realiseret

Afvigelse

Kontingent (Fuld)
Kontingent (Halv)

kr.
kr.

1.400,00
200,00

kr.
kr.

2.200,00
400,00

kr.
kr.

Donationer & Sponsorater
Tilskud fra Sport & Fritid
Overskud fra arrangementer
Tilbageførsel af udgifter sidste år

kr.
5.000,00
kr.
kr.
kr.
20,00

kr.
kr.
kr.
kr.

1,00
225,00
2.515,38
20,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Overskud forgangne år
Øvrige indtægter

kr. 15.251,67
kr.
-

kr.
kr.

Total for indtægter

kr.

21.871,67

kr.

250,00

5.611,38

800,00
200,00

kr.
kr.

kr.

-4.999,00
225,00
2.515,38
-15.251,67
250,00

-16.260,29

Kassererens kommentarer
Posten ”overskud forgangne år” er flyttet over i foreningens status, hvor den egentlig hører til. Dette har
gjort, at vores totale indtægt er væsentligt (15.251,67 kr.) lavere, end hvad budgettet forventer. Det
betyder dog ikke, at vi ikke har de penge – de er blot en del af foreningens egenkapital (se aktiver under
status) og ikke en del af indtægter for året. Derudover har vi forventet en indtægt på 5.000 kr. jf. vores
sponsorataftale, men modtog dem ikke i kalenderåret 2019, og derfor fremgår de ikke som indtægt. Raten
til 2019 modtog vi i 2018 (se årsregnskab 2018), og raten for 2020 modtager vi i 2020. Den øvrige indtægt
på 250 kr. er en deltagerbetaling fra et aflyst scenarie, som er blevet/skal betales tilbage (se
tilbagebetalinger under passiver i status). Vi har en højere indtægt på kontingenter, da vi i 2019 har fået
flere medlemmer end forventet!

Udgifter

Udgifter
Kategori
Administration

Budget (GF19)
kr. 1.034,15

Realiseret
kr.
2.034,28

Arrangementpulje
Udviklingspulje
Øvrige udgifter
Total for udgifter

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

14.671,00
845,00
300,00
16.850,15

2.726,13
1.149,98
5.910,39

Afvigelse
kr.

-1.000,13

kr.
kr.
kr.
kr.

11.944,87
-304,98
300,00
10.939,76

Detaljer
Her fremgår underpunkter for de enkelte udgiftspunkter i detaljer.

Administration
Administration
Bifrost kontingent
ÅUF kontingent
Bank, basis kundeaftale

Budget (GF19)
Realiseret
kr.
400,00
kr.
kr.
kr.
300,00
kr.

400,00
299,00

Afvigelse
kr.
kr.
kr.

1,00
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Bank, ekstra kort + konti
MobilePay gebyr
Hjemmeside
Domæne
Administration i alt

kr.

kr.

60,00

kr.
223,80
kr.
50,35
1.034,15
kr.

kr.
60,00
kr.
1.001,25
kr.
223,65
kr.
50,38
2.034,28

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-1.001,25
0,15
-0,03
-1.000,13

Kassererens kommentarer
På generalforsamlingen 2019 vedtog generalforsamlingen, at foreningen skulle købe MobilePay og i den
forbindelse oprette en budgetpost til denne på 999 kr. Dette fremgår ikke af budgettet, da det ikke var en
del af det godkendte budget, men efterfølgende blev skrevet ind. Deraf kommer afvigelsen på 999 kr. (de
resterende 2,25 kr. kommer fra individuelle MobilePay gebyr på indbetalinger til fx kontingent) Derudover
besluttede generalforsamlingen også, at foreningen skulle melde sig ind i ÅUF (Århus Ungdoms Fællesråd),
men vores kontingentbetaling starter først i 2020, og derfor har vi ingen udgift.

Arrangementpulje
Arrangementpulje
Nye arrangementer
MutantLive minimum
Aarhus Filerne
Projektværksted
Generalforsamlingen
Dækning af uforudsete udgifter
Arrangementpulje i alt

Budget (GF19)
Realiseret
Afvigelse
kr.
8.000,00
kr.
2.542,63
kr.
kr.
3.611,00
kr.
kr.
kr.
1.600,00
kr.
kr.
kr.
360,00
kr.
105,50
kr.

kr.

kr.
100,00
kr.
78,00
kr.
1.000,00
kr.
14.671,00
kr.
2.726,13

kr.
kr.
kr.

5.457,37
3.611,00
1.600,00
254,50
22,00
1.000,00
11.944,87

Kassererens kommentarer
På alle poster har foreningen haft færre udgifter til arrangementer end budgetteret. Alle arrangementer,
der søgte om støtte fra ”Nye Arrangementer”-puljen har modtaget støtte (2.250 kr. gik til Aarhus Filerne,
292,63 kr. gik til Er Det Sådan Man er Venner?), MutantLive blev ikke afholdt i år, Aarhus Filerne søgte ikke
om medlemsstøtten, der var afsat, og Projektværksted blev aflyst halvvejs inde i året.

Udviklingspulje
Udviklingspulje
Bifrosts generalforsamling
Bibliotek
Forum2019
Kurser

Budget (GF19)
Realiseret
kr.
345,00
kr.
kr.
500,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Udviklingspulje i alt

kr.

845,00

kr.

224,98
100,00
600,00
225,00

1.149,98

Afvigelse
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

120,02
400,00
-600,00
-225,00
-304,98

Kassererens kommentarer
Foreningen sendte 2 medlemmer afsted til Bifrosts generalforsamling i stedet for de budgetterede 3-4
medlemmer (alle, der skrev til bestyrelsen, at de ville med, kom med). Derudover modtog bestyrelsen en
anmodning fra et medlem om at sende medlemmet til Forum2019, hvilket bestyrelsen godkendte. Grundet
manglende program fra Forum2019, kunne foreningen dog ikke ansøge om støtte, hvorfor foreningen har
den fulde udgift (600 kr.). Foreningen har også sendt et medlem på LevelUp kursus, som foreningen har
fået lederuddannelsesstøtte til, der svarer til udgiften (se ”Tilskud fra Sport & Fritid” under indtægter).
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Bilag B

Forslået budget for Elysion
Periode: 01.01.2020-31.12.2020
Resultat

kr.

-2.934,28

Indtægter
Konto

Kategori

Budget

Noter

11000 Kontingent (Fuld)

kr.

2.200,00

12000 Kontingent (Halv)

kr.

400,00

13000 Donationer & Sponsorater

kr.

5.000,00

14000 Tilskud fra Sport & Fritid

kr.

-

15000 Overskud fra arrangementer

kr.

-

16000 Øvrige indtægter

kr.

-

kr.

7.600,00

Total for indtægter
Udgifter
Konto

Kategori

20000 Administration

Budget

Noter

kr.

3.239,28

21100 Bifrost kontingent

kr.

400,00

21200 ÅUF kontingent

kr.

425,00

22100 Bank, basis kundeaftale

kr.

300,00 Indregnet 2 konti og 1 kort

22200 Bank, ekstra kort + konti

kr.

192,00 Indregnet 1 ekstra konto, 2 ekstra kort

22300 MobilePay abonnement

kr.

637,00 For året 2020 + december 2019

22310 MobilePay gebyr

kr.

11,25 Baseret på kontingentbetalinger

21000 Kontingenter

22000 Økonomi

23000 Medier
23100 Hjemmeside

kr.

23200 Domæne

kr.

23300 PR materiale

kr.

223,65
50,38
1.000,00 Logo + reklamebanner

Bilag B
30000 Arrangementpulje

kr.

6.100,00

31000 Nye arrangementer

kr.

3.000,00

32000 MutantLive minimum

kr.

33000 Aarhus ved Midnat

kr.

-

34000 Paramount

kr.

38000 Generalforsamlingen

kr.

39000 Dækning af uforudsete udgifter

kr.

1.000,00

40000 Udviklingspulje

kr.

445,00

41000 Bifrosts generalforsamling

kr.

345,00

42000 Bibliotek

kr.

100,00

43000 Sommerskole/Forum2020

kr.

44000 Kurser

kr.

1.600,00 Opstart + evt. medlemsstøtte
500,00 Inkl. lokaleleje

-

50000 Øvrige udgifter

kr.

750,00

51000 Aflysning af arrangementer

kr.

250,00 Tilbagebetaling af deltagerbetaling sidste år

59000 Øvrige udgifter

kr.

500,00

Total for udgifter

kr. 10.534,28

Bilag B
Balance for Elysion
Forventet pr. d. 31.12.2020
Status
Konto

Aktiver

61000 Bankkonto Primær
Primo 2020
62000 Bankkonto Aarhus ved Midnat
Primo 2020

Beløb
kr.
kr.
kr.
kr.

Bilagsnr.

Detaljer

10.518,38
12.847,49
500,00

Buffer til opstart 2021

2.065,17

63000 Bankkonto Paramount

kr.

500,00

Buffer til opstart 2021

64000 Kontant beholdning

kr.

500,00

Buffer til AvM opstart 2021

Primo 2020

kr.

40,00

70000 Inventar

kr.

-

80000 Debitorer

kr.

-

Passiver
90000 Kreditorer

kr.

3.611,00

91000 Indestående hos MobilePay
91100 Tilbagebetalinger
91200 Abonnementsgebyr
92000 MutantLive puljen (hensat)

kr.

3.611,00

00001 Egenkapital

kr.

8.407,38

Reserveret til næste MutantLive

Bilag C - vedtægtsændringsforslag og andre forslag

Bilag C - Vedtægtsændringsforslag og andre
forslag
Indhold
Vedtægtsændringsforslag

1
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Vedtægtsændringsforslag
Forslag nr. 1: Fjerne mulighed for fuldmagt og brevstemmer
Stiller: Noah Adkins
Begrundelse: Hvis der forbliver mulighed for fuldmagt, så vil det ikke være muligt at
kunne komme med ændringer til stillede forslag under mødet.
Fra vedtægterne:
Forslag i praksis: Slette stk. 1, 2 og 3 i §4, pkt. 3.
“Stk. 3. Alle medlemmer har en stemme til generalforsamlingen.
Pkt. 1. Hvis et medlem ikke selv har mulighed for at deltage til en ordinær
generalforsamling, er det muligt at brevstemme eller at tildele en skriftligt
fuldmagt til et andet medlem, der så kan stemme i medlemmets navn.
Pkt. 2. Et medlem kan kun have ét andet medlems fuldmagt med til mødet.
Pkt. 3. Hvis et medlem ikke selv har mulighed for at deltage til en
ekstraordinær generalforsamling, er det muligt at brevstemme, men ikke
tildele en fuldmagt som ved ordinær generalforsamling.”
Ændres til:
“Stk. 3. Alle medlemmer har en stemme til generalforsamlingen.”
________________________________________________________________________
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Andre forslag
Forslag nr. 1: Indføre børneudvalg og børnekontingent
Stiller: Noah Adkins
Jeg vil gerne stille et forslag til en ændring i foreningens kontingent betaling.
Forslaget er en tilføjelse til hvad end, der bliver besluttet som det normale kontingent.
Forslaget:
Medlemmeskontingentet for børn, der er 15 år eller yngre, besluttes af
børneudvalget, som nedsættes af bestyrelsen. Kontingentet er mindst 200 kroner om
året.
Begrundelse:
Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at se, om jeg kan få et ugentligt
børnerollespil fra August af. Og da kontingent reglerne er en smule komplicerede ift.
Kommunestøtte, og jeg muligvis har behov for at sætte kontingent betalingen op for
at kunne få flere støtte penge fra kommunen, har jeg behov for at kunne ændre dette
kontingent løbende. Målet er at kunne sætte et fast kontingent for børnene til næste
års generalforsamling.
_________________________________________________________________________

Forslag nr. 2: Bekræfte foreningens brug af MobilePay
Dette er et forslag til budget.
Stiller: Ann Christensen.
Detaljer:
MobilePay har i oktober 2019 indført et månedligt gebyr på 49 kr., foruden deres 0,75
kr. i gebyr pr. overførsel. Det betyder, at foreningen nu skal betale 588 kr. pr. år for
bare at have MobilePay som en mulighed, uanset hvor meget vi bruger det.
Stemmes forslaget ind, forbliver budgettet, som det er, og foreningen beholder
MobilePay. Stemmes forslaget imod, fjernes 588 kr. fra posten 22300, og bestyrelsen
skal hurtigst muligt opsige foreningens abonnement hos MobilePay.
Begrundelse:
Jeg kunne godt tænke mig, at generalforsamlingen tager stilling til, hvorvidt den
mener, at foreningen fortsat skal benytte MobilePay. 588 kr./år er en relativt stor
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udgift for foreningen (30% af administrationsbudgettet), men samtidig kan vi også se,
at MobilePay bliver flittigt brugt - både til arrangementer og til at betale kontingent.
_________________________________________________________________________

Forslag nr. 3: Bekræfte kort+konti til 2 kampagner som en del
af foreningens hovedbudget
Dette er et forslag til budget.
Stiller: Emilie Ehlers
Detaljer: Dette er et forslag til diskussion af foreningens budget. Stemmes forslaget
ind, forbliver budgettet som det er. Stemmes forslaget imod, fjernes 132 kr. fra post
22200, og Paramount skal selv indregne udgifterne til kort+konto i deres budget
(dette er ikke en grudge/kritik af Paramount (som er super fedt!), men en principiel
bekymring for foreningen).
Begrundelse: Jeg vil sætte pris på, at generalforsamlingen tager stilling til, hvorvidt
udgiften til alle foreningens faste arrangementer (kampagnerne Aarhus ved Midnat
og Paramount) skal ligge i foreningens hovedbudget, eller - som der står i
foreningens guide til arrangementer - skal ligge i arrangementets eget budget. Lige
nu er det ikke et problem, at udgifterne (samlet 192 kr.) ligger i foreningens
hovedbudget, men det kan måske blive det i fremtiden, når/hvis vi får mange flere
faste arrangementer. Derfor vil jeg sætte pris på, at generalforsamlingen er
opmærksom på dette nu og diskuterer det.
_________________________________________________________________________
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