
Tilstede værende: 

Matematematik: 3 

Anvendt Matematik: 2 

Datalogi: 10  

Matematik økonomi: 0 

VIP: 3 

 

Formands beretning: 

Arrangementer: 

8 fagrådsmøder 

Påskepong var en stor succes i forhold til sidste år, desværre ikke en mulighed i år 

Spring feast 

Meet Abacus 2.0 

Hyttetur 

Institutdyst  

Velkommen til Imada 

Jens stod for IMADA fredag 

En masse andre arrangementer. 

 

Ændringer for i år: 

Nyt kaffebord 

Nyt læserum  

Suspenderet stregsystemet for sodavandssystemet, der er dog ikke så meget salg lige nu. 

 

Kassererens beretning/regnskab: 

Regnskabet ligger på hjemmesiden. 

Inkomst på 10.000 

8.000 på bla. brætspil 

1.300 på kaffe filter 



Not included Deposits 

BilkaToGo Katastrofen 

 

Tjent 5.000 mere  

Brugt 4.000 mere 

Flere penge på Sauna forbedringer 

Både brætspil og højtaler købt i år. 

Sponsor har vi ikke haft så meget af i år. 

Haft rigeligt med penge vi selv ville bruge. 

Tjent lidt mindre end regnet med 

 

BilkaToGo Katastrofen: 

Jens Hadberg: 

Der skulle holdes julefrokost, vi skulle stå for ølsalg. 30 kasser classic og lidt andet. 

I stedet kom hun med 30 kasser pilsner. Vi kunne veksle kasserne til classic. Pengene for pilsner blevet ført 

tilbage til os efter vi har hentet øllene, de var blevet annulleret i stedet. 

De bad Jens om at gå ind at købe øllene. Det blev der gjort. 30 kasser dåseøl så prisen var det samme. 

Men pengene stemmer ikke overens på nogen af sedlerne. Selv med kreativ tækning kunne beløbet ikke 

findes frem til. Vi er højst sandsynligt kommet billigere igennem end vi burde. 

 

Spørgsmål: 

Er vi blevet bedre til at tjene penge? 

Cristoffer:  Bedre til at købe på tilbud måske. 

Jonas bamse:  Andre år har der været et tomt køleskab. 

Måske startet med 5.000 og sluttet tomt. 

 

Hvilke sponsorater har vi mistet? 

Spil onsdag sponsorat. Arrangementer der blev holdt sidste år, er ikke holdt i år  

 

Godkend regnskabet 2019: 



Stråpool  

Stem for og imod. 

16 har godkendt og regnskabet, det er derfor godkendt. 

 

Penge igen for sodavand: 

Christoffer har noteret folk der har svaret. Bliver ordnet senere på året. 

Man skal dog skrive til ham for at få pengene igen. Han skal bruge konto og registreringsnummer. 

 

Næste år: 

Christoffer satser på at blive bedre til at fylde køleskabet op. Bruge færre penge på saunaen.  

Stadig kun 2.000 sponsorater 

Spørgsmål? 

Urealistisk siden Covid-19 situationen i forhold til sodavandsordningen. 

 

 

Indslag fra festministeriet: 

Noer: 

Vil gerne skaffe nye medlemmer. Der bliver holdt en generalforsamling her op mod sommeren helst fysisk. 

Spørgsmål:  

Hyttetur rykket eller aflyst? 

Det er ikke kommet op endnu og derfor ikke bestemt. Bliver stemt for senere hyttetur og ikke aflysning. 

 

Overrækkelse af Edmund-prisen: 

Formand: 

Den bliver givet til en studerende som har gjort en extra indsats for IMADA-studerende i årets løb. Den har 

tidligere været givet ved fester men er blevet rykket til her da det giver mere mening. 

Prisen går til Jonas Bamse  

Han har lavet rigtig meget arbejde ud over råd og nævn. Er en af dem der har været længst i bestyrelsen. 

Bamse holdt en lille tale. 

 



Indkommende forslag: 

1. 

Der står i vedtægterne at navnet på foreningen er: 

IMADA's Fagråd. 

Vi vil gerne ændre det til: IMADA Fagråd. 

Stemmes: 15 for 1 imod 

Stem igennem 

 

2. 

Ændrevedtægterne så det er bestyrelsens opgave og ikke kun formanden. 

pagraf 7.2 og 7.3 fagrådets bestyrelsens medlemmer. 

det er i stedet for: formand skal sørge for at bestyrelsen indkalder til fagrådsmødet. 

 

Simon forslog en ændring til ændringen: 

I stedet for at det var bestyrelsens opgave: så er det formandens ansvar at bestyrelsen indkalder til 

fagrådsmødet. 

 

Der stemmes nu for forslag af ændring og ændring til ændringen. 

Først stemmes der for om hvilken ændring du vil have hvis der skal være en ændring? 

Her blev Simons ændring valgt. 

Skal der vedtages noget; Simons ændring eller ingen? 

Simons ændring går igennem. 

 

Valg til bestryelsen: 

Valg til formandsposten: 

Jens Hadberg stiller op som eneste mand og er derfor formand. 

Valg til kasserer posten: 

Christoffer Falk Bøgebjerg stiller op som den eneste og er derfor kasserer. 

 

valg af 6 mennesker til bestyrelsen: 



Emilie Madsen 

Victor B. Rasmussen 

Mads Grau Kristensen 

Sebastian Folkmann 

Gabriella Juhl Jensen 

Peter Bjørn 

Simon Skjernaa Erfurth 

 

Bestyrelsen er nu: 

Gabriella  

Peter  

Mads 

Simon 

Emilie 

Victor 

 

Valg af interne revisorer: 

Nicolai Severin Juhl Jensen; Gabriellas lillebror 

Andreas Abild Mortensen 

 

Eventuelt: 

Normalt bliver der lavet et spørgeskema som ligger på bordet. I må meget gerne svare på det nu hvis I har 

tid. 

Arrangementer bliver rykket til sommerferien? 

Vi satser på at der bliver afholdt nogle arrangementer, dog kan vi ikke siger om det er de samme. 


