Landemærket, 08.11.13

Referat, Generalforsamling
Dagsorden
1. Reception
2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students
3. Valg af ordstyrer
4. Valg af referent
5. Cphbusiness and the student organisation v/rektor for Cphbusiness, Ole
Gram-Olesen
6. Organisationens beretning
7. Studenterorganisationens vedtægter
8. Budget og regnskab
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10.

Valg af suppleanter

11.

Godkendelse af revisor

12.

Eventuelt

Referat
1. Reception
2. Velkomst
Formanden informerede om at studenterorganisationen udsendte den
foreløbige dagsorden pr. e-mail til den enkelte studerende på
Cphbusiness den 11. oktober. Den 30. oktober blev der udsendt
nyhedsbrev til alle studerende på Cphbusiness med information omkring
generalforsamlingen. Den 31. oktober blev den endelige dagsorden og
vedtægterne sendt ud pr. e-mail til hver enkelt studerende på
Cphbusiness
3. Valg af ordstyrer

a. Arnar Pór Vidarsson meldte sig som ordstyrer. Alle støttede
forslaget.
4. Valg af referent
a. Valdemar Brandborg medlte sig som referent. Alle støttede
forslaget.
5. Cphbusiness and the student organisation v/ rector for Cphbusiness, Ole
Gram-Olesen
a. Rektor for Cphbusiness, Ole Gram-Olesen, bød
studenterorganisationen velkommen og pointerede hvor meget det
betyder for Cphbusiness, og den fremtidige udvikling af
studiemiljøet.
b. Bestyrelsesformanden for Cphbusiness’ bestyrelse, Bent Greve,
foreslog at man oprettede et nyt ministerium for arbejdskraft.
Ministeriet for arbejdskraft skulle være for dimittender, som stadig
ønsker at være aktive. Han foreslog også et ministerium for
uddannelse, som kunne fokusere på kvaliteten af uddannelserne.
6. Organisationens beretning
a. Beretningen blev præsenteret af formanden for
studenterorganisationen.
b. Der er fokus på at fortsætte udviklingen af
studenterorganisationens årshjul.
c. Studenterorganisationen planlægger to galla events (vinter og
sommer)
d. KICK-OFF Party bliver en årlig begivenhed
e. Studenterorganisation vil blive involveret i intro-turene fra 2014.
f. Studenterorganisationen har også fokus på sport og sundhed I
fremtidige aktiviteter.
g. Studenterorganisationen arbejder på at skabe værdibaserede
samarbejder med erhvervslivet frem for samarbejder hvor der kun
er fokus på studierabatter.
h. Studenterorganisationens første officielle strategiske
samarbejdspartner er MICROSOFT.
i. Dimittendforeningen vil blive udviklet yderligere i løbet af foråret
2014.

j. Studenterorganisationen ønsker at skabe et tæt samarbejde med
dimittender fx oplæg og foredrag af dimittender, hjælp med
praktikpladser og jobmuligheder.
k. Studenterorganisationen har et international fokus fx på EAN
verdenskongres og European Student’s Union (ESU)
Alle støttede op om beretningen.
7. Studenterorganisationens vedtægter
a. Uddrag af vedtægterne blev præsenteret.
b. Ændringsforslag til vedtægterne blev præsenteret:
i. Forslag nr. 1: Ifølge vedtægterne skal der være 50 deltagere
til generalforsamlingen før generalforsamlingen er
beslutningsdygtig. Det blev foreslået at dette blev ændret,
således generalforsamlingen var beslutningsdygtig uanset
antal deltagere.
1. Forslaget blev sendt til afstemning og blev godkendt.
42 stemte for. 0 stemte mod.
ii. Forslag nr. 2: Det bør vurderes om der bør være kønslighed i
bestyrelsen.
1. Alle støttede at forslaget blev noteret og drøftet af
bestyrelsen.
iii. Forslag nr. 3: Det bør vurderes om perioden for bestyrelsen
bør ændres til september – august i stedet for januar til
december, således flere studerende har mulighed for at
deltage i bestyrelsen i hele perioden (fordi de fleste
studerende starter deres studier i september).
1. Kommentar 1: Bestyrelsen bliver valgt hvert år på
generalforsamlingen i november, hvilket betyder at de
gamle og nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for
at overlappe hinanden.
2. Kommentar 2: Perioden matcher regnskabsåret.
3. Kommentar 3: De fleste studerende er i praktik i
foråret og sommeren, hvilket betyder at de ikke vil
have mulighed for at videregive deres erfaringer til den
nye bestyrelse, som først ville starte til september.

Alle støttede at forslaget blev noteret og drøftet af
bestyrelsen.
iv. Vedtægterne blev sendt til afstemning med ændringen fra
forslag 1. Vedtægterne blev vedtaget. 40 stemte for. 2
stemte mod.
8. Budget og regnskab
Finansministeren informerede omkring planerne for regnskaber og
budgettering. Han informerede også om følgende:
a. Studenterorganisationen er non-profit, hvilket betyder at al
overskud går til at skabe nye events og aktiviteter med sigte på at
forbedre studiemiljøet.
b. Studenterorganisationen starter op uden overskud og vil modtage
hjælp og støtte fra Cphbusiness og sponsorer.
c. Studenterorganisationen arbejder på at skaffe flere sponsorer.
Alle støttede op.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Følgende studerende stillede op til bestyrelsesposterne:
i. Andrei Julian Kurtuy, Marketing Management, 3. semester på
Cphbusiness Lyngby – Nørgaardsvej.
ii. Anja Boberg Christiansen, Serviceøkonom, 3. semester på
Cphbusiness Lyngby – Nørgaardsvej.
iii. Johan Gaunitz, Diplom i Ledelse, Filosofi og Etik på
Cphbusiness.
iv. Amin Chitsaz, Finansbachelor, 5. semester på Cphbusiness
City.
v. Naomi Little, Multimedia Design and Communication, 3.
semester på Cphbusiness Lyngby – Lundtoftevej.
vi. Cecilie Abildgaard Poulsen, Service, Tourism and Hospitality
Management på Cphbusiness Valby.
b. Kandidaterne blev alle stemt ind i bestyrelsen med følgende
stemmer:
i. Andrei Julian Kurtuy: 40 stemte for. 2 stemte mod.

ii. Anja Boberg Christiansen: 38 stemte for. 4 stemte mod.
iii. Johan Gaunitz: 37 stemte for. 5 stemte mod.
iv. Amin Chitsaz: 42 stemte for. 0 stemte mod.
v. Christopher Reyes: 42 stemte for. 0 stemte mod.
vi. Naomi Little: 42 stemte for. 0 stemte mod.
vii. Cecilie Abildgaard Poulsen: 42 stemte for. 0 stemte mod.
10.

Valg af suppleanter
a. Følgende studerende stillede op til posterne som suppleanter:
i. Daniel Kuburovic, Finansøkonom, 2. semester på
Cphbusiness City.
ii. Christopher Reyes, Marketing Management på Cphbusiness
Nørrebro.
b. Kandidaterne blev alle stemt ind som suppleanter til bestyrelsen
med følgende stemmer:
i. Christopher Reyes: 42 stemte for. 0 stemte mod.
ii. Daniel Kuburovic: 42 stemte for. 0 stemte mod.

11.

Godkendelse af revisor
a. Der blev stillet forslag om at revisoren vælge på det første
bestyrelsesmøde.
Alle støttede forslaget.

12.

Eventuelt
a. Der var ingen emner til eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.55.

