Generalforsamling i IMADA Fagråd d. 18. marts
Referat
1) Valg af dirigent
Bamse er dirigent
2) Valg af referent
Signe Grau er referent
3) Tilstedeværende
16 dataloger, 14 matematikere, 13 anvendt matematikere, 1 data scientist og 2 der ikke
går på IMADA
4) Fagrådsformandens beretning
Vi var klar på vores normale generalforsamling, men så lukkede Mette ned og så blev
det over Zoom hvor vi blev 18, en del mindre end i år!
Bestyrelsen havde sat som mål at:
• få svaret på alle mails - det er gået godt
• give faklen godt videre til den nye bestyrelse, da mange ikke ville kunne genopstille
- det tror vi på nok skal lykkes
• øge synligheden af IMADA Fagråd - ikke så meget, men det blev ikke gjort nemt
af corona
Normalt holder IMADA fagråd mange fede arrangementer, som desværre ikke blev til
noget, som alt andet i 2020, pga corona. Vi fik dog lidt lavet over Zoom!
Der blev afholdt
•
•
•
•

7 fagrådsmøder
online fredagsbar, mest i foråret 2021 efter fagrådsmøder
online spilaften for en uge siden!
den store juleklipdyst, et meget vellykket arrengement med meget pænt pynt noget af arrangementen skal nok leve videre når vi er tilbage til normal juleklip
• hovedrengøring af Saunaen - muligvis for første gang? Men det ville nok være en
god ide at det ikke er den sidste
• Besstyrelsens Tour de Chambre - et fedt arrangement og god grund til at være
med i bestyrelsen
Vi har også afskaffet stregsystemet.
Ikke det mest spændende bestyrelsesår, da corona satte en stopper for det meste
5) Fremlæggelse af regnskab
Det blev udgivet som bestemt af vedtægterne. Der har været lidt gang i salg, som har
givet nogen indtægter. Der er blevet taget en del penge ud til beginvenheder, men mest
nedlæggelse af stregsystemet, hvilket har givet en underskud. Ellers er der kommet lidt
sponsorater ind. Andet dækker bl.a. betaling af serverhosting.
Det har ikke fulgt det lagte budget, hvilket skyldes uvished omkring hvornår corona
ville være ovre.
a ) Kommentarer fra revisorner
I anledning af nedlukningen af sodavandsordningen er på posteringsnummer P024 blevet krediteret 6715,0 kr., men der mangler kvitteringer for 410,50 kr af beløbet. Disse kvitteringer skulle komme fra
serveren som sodavandsordningen blev styret fra, men serveren er
lukket og blev hostet eksternt, så der ikke længere adgang til den.
Der blev taget backup af nogle personers saldo da serveren lukkede,
men ikke af alles. Nogle tilbagebetalinger er til personer som ikke
kom med i backuppen og derfor kan beløbet på deres tilbagebetaling ikke bekræftes. I anledning af juleklip 2020 er der på posteringsnummer P035 blevet krediteret 1384,28 kr., men der mangler
kvitteringer for 34,98 kr af beløbet. Dette skyldes at fagrådet aldrig
har modtaget en kvittering for disse 34,98 kr.
- Andreas Abild Mortensen & Nicolai Severin Juhl Jensen

b ) Godkendelse
Det er enstemmigt godkendt
6) Fremlæggelse af forløbigt budget
Næste budget lægges med forsigtighed, da vi endnu ikke ved hvornår vi er tilbage til
normale tilstande. Der forventes et overskud
7) Behandling af inkomne forslag jf. §4.2
a ) Forslag til ændring af §6.1 og §8.2 ved Peter Bjørn
Forslaget vil gøre det til at man skal rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen
hvis man vil opstille sig in absentia. Lige nu ville man kunne sige det til en
fra bestyrelsen i hvilket som helst situation, f.eks. på gangen, og så ville det
være en gyldig opstilling i følge vedtægterne.
§6.1 omhandler opstilling til bestyrelsen og §8.2 om opstilling som revisor,
derfor skal der ændres i begge paragrafer.
Det godkendes med en stemme i mod
8) Valg af bestyrelse jf. §6.1
a ) Valg af fagrådsformand
Peter Bjørn stiller op som den eneste og er derfor vores nye fagrådsformand
:clap:
b ) Valg af kasserer
Sebastian er den eneste der stiller op og bliver derved vores nye kasserer
:beers:
c ) Valg af seks øvrige medlemmer til bestyrelsen
12 personer stiller op til bestyrelsen! Aya, Christian, Emilie, Eskil, Jesper,
Katrine, Laura, Lucas, Mia, Robert, Thomas og William
De seks nye medlemmer af bestyrelsen er:
•
•
•
•
•
•

Aya Mølgaard
Emilie Madsen
Eskil Solvang
Laura Nogel Jæger
Robert Reine Rasmussen
Thomas Wulff Heissel

Tillykke! :tada:
9) Valg af interne revisorer
Hjalte og Andreas stiller op og er derfor dette års revisorer
:money_with_wings:
10) Eventuelt
Tak til PROSA for at sponsorere pizza!
IMADA Fagråds bestyrelse er ikke det eneste sted man har mulighed for at være med
frivilligt! F.eks. mangler der arrangører for institutdysten
Festministeriet har ikke noget at dele, fordi corona. Men der kommer engang en generalforsamling
PROSA vil meget gerne hjælpe med at lave online arrangementer. De har god erfaring
med mange fede arrangementer under corona.

