Referat af generalforsamling 6/6 2018
1. Valg af dirigent.
Anne Henriksen valgt efter indstilling fra bestyrelsen.
Dirigenten fandt generalforsamlingen indvarslet, trods det at vedtægternes § 12, stk. 3 mht.
tilgængelighed af årsregnskabet ikke var opfyldt.
”Stk. 3. Årsregnskabet og dagsordenen skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 14 dage
før generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde”
Dirigenten indskærpede bestemmelsen.
2. Valg af referent.
Sekretæren påtog sig opgaven som referent.
3. Gennemgang af årsberetningen.
Formanden gennemgik årsberetningen, der blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse af regnskab.
Kasseren fremlagde regnskabet.
5. Godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget
Kontingentet blev foreslået til uændret 100 kr. pr. kalenderår og budgettet gennemgået.
Kontingent og budget blev enstemmigt vedtaget.
Kasseren opfordrede dog til at kontingentindbetaling sker ved kontooverførsel med angivelse af
medlemmets navn, selv om det er nemmere for indbetaleren at bruge MobilePay. Det skyldes at
opfølgningen i forhold til medlemsoversigten er nemmere at håndtere ved kontooverførsel.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen blev genvalgt.
8. Valg af revisorer og suppleanter
Revisorerne blev genvalgt.
9. Der blev indstillet til ændring af §4 således:
§ 4.Alle jurister og erhvervsjurister med tilknytning til Nordjylland samt cand.jur- og
cand.merc.jur.-studerende ved Aalborg Universitet er optagelsesberettiget i foreningen.
§4 foreslås ændret til :

§ 4.Alle jurister og erhvervsjurister med tilknytning til Nordjylland samt studerende på disse
uddannelsesretninger på Aalborg Universitet er optagelsesberettiget i foreningen.
Der blev indstillet til ændring af §7 således at den suppleres med et stk. 4.:
”§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For
at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og
suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. Generalforsamlingen kan til
enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres
hverv.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter generalforsamlingen med
en formand, næstformand, kasserer og sekretær.”
§7 foreslås suppleret med følgende:
”Stk. 4. FEJ Aalborg har ret til at udpege et supplerende medlem af bestyrelsen med samme
rettigheder som foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer.”
Begge ændringer blev enstemmigt vedtaget.
10. Eventuelt:
Der blev under punktet stillet flere forslag til bestyrelsen om foreningens virke:
• Større fokus på SoMe
• Brug af PhD-studerende som oplægsholdere
• Større brug af opsøgende ambassadører
• Gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse omkring årsagerne til det store antal
medlemmer i foreningen og det lille antal fremmødte til arrangementerne.

