
OF’s økonomiske generalforsamling 15. marts 2018  

 
1. Valg af dirigent og referent  

o Dirigent: Mads-Peter  
o Referent: Katrine Soelberg 

 
2. Godkendelse af procedureregler for generalforsamling: Godkendt  

 
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

 
4. Revisor fremlægger det af revisor reviderede og godkendte regnskaber  

 
Side 2 

- Formand, næstformand og kasserer godkender regnskabet 
Side 4  

- Resultatopgørelse giver et indblik i aktiviteten i foreningen samt hvordan formuen 
forvaltes.  

- I år er der underskud på 39.000 kr. 
- Jubilæumsfesten samt kandidatfesten har været meget omkostningsfyldt.  
- Som forening har man ikke til formål at indtjene, dermed skal mulige overskud gives tilbage 

til medlemmerne. 
Side 7  

- Omsætningen ser faldende ud, og er et udtryk for aktivitetsniveau. I år har vores aktivitet 
dog været høj, og dermed er tallet misvisende.  

- Det bemærkes at de samlede sponsorindtægter er faldet. Dette skyldes Djurslands Banks 
sponsorat er kommet for sent ind.   

Side 8 
- Der ses et højere aktivitetsniveau end sidste år 

Side 5  
- Afskrivninger 
- Foreningen har indkøbt kranier og artikulatorer, som slides hvilket omskrives som en 

afskrivning.  
- Beholdningen holdes ved lige.   
- Beskriver desuden foreningens formue.  
- Periodeafgrænsningsomkostninger beskriver det at omkostningen flyttes til næste år, hvor 

det høre hjemme.  
Side 6 

- Det foreningen skylder er i balance. Oversigt på side 9 
Side 9  

- Det kommer til udtryk, at det er meget kontantbasseret 
- Det er delt ud på flere konti og banker 
- Det diskuteres hvorledes pengene bedst kan forvaltes i forhold til det lave renteniveau. Det 

ses som en fordel at de forvaltes kontant.  
 



- (Anden gæld) Omsætningen i foreningen er så stor i forhold til udlejning af artikulatorer 
mm. at vi skylder penge til moms og told. 

- Skyldige omkostninger indebærer revisoren.  
 
 
Konklusion:  
Det er lykkes at sende penge tilbage til medlemmerne og foreningen er gode til at forvare 
pengene og give tilbage til medlemmerne!!!  
 
 

5. Vedtagelse af budget  
 
Kristian kommenterer budgettet:  
Ændringer i budgettet skyldes bl.a. 

- Budgettet er øget da uddannelsen optager flere og dermed får flere kontingenter ind.  
- Ud fra antallet af 4. Sem studerende bestemmes antallet af artikulatorer.  
- Antallet af kitler 
- Der forventes ingen skader. 
- Printeren virker ikke optimalt, så udgiften er sat ned.  

 
Tilskud til andre omfatter revy, APO mm.  
Gaver omfatter gaver til MP og Astrid.  
 
Konklusion: Næste år sigter vi efter et overskud på 59.083,57, som forventes at skulle gives tilbage 
til medlemmerne.  
Der gøres opmærksom på, at hvis ekstra udgifterne fra kandidatfesten betales, indføres det i 
næste års regnskab.  
Budgettet vedtages. 
 
 

6. Apollonia fremlægger eget regnskab  
 
Salget er steget, da der er kommet flere folk til festerne.  
Tilskuddet er det samme som det plejer.  
 
Problemer med Carlsberg, der skylder 5000. Efter et skift til Royal går det bedre med 
omsætningen. 
 
Problemer med for stort indkøb af alkohol, så lageret har været meget stort.  
Bruttoresultatet giver dog stadig plus.  
 
Der er købt ny pult, og der ses ekstra udgifter i forbindelse med sang til kapsejllads.  
 
Udgifterne til DJ er steget grundet livemusik til øl-ad-lib. 
 



Der mangler mange udgifter fra sommerhusturen, men det forventes at det bliver omkring 13.500 
kr.  
 
Konklusion: Taknemmelighed for at OF låner penge til eksempelvis sponsorat af billetter, og der 
udvises generel begejstring for større opbakning omkring festerne.  
 
 

7. Indkomstforslag  
 
Ingen forslag  
 

8. Vedtægtsændringer  
 
Ingen ændringer  
 

9. Ansøgninger  
 

a. Jane Hejlesen, 1.000 kr.: Godkendt 
Kommentar: En atypisk ansøgning om forskningskongres, hvor det blev diskuteret, 
om der skal være retningslinjer for denne type ansøgninger. 
Det pointeres at et TUG tilskud er 1.500 for 14 dage, hvor det her er en messe på 4 
dage, hvor der gives et tilskud på 1000 kr. En løsning kunne være at sætte 
tilskuddet til TUG op til 2000 kr.  
 

b. APO - Tilskud til øl-ad-lib, 15.000 kr.: Godkendt 
Kommentar: Tilbud til efterfest på kupé, dermed ansøges om et større beløb til en 
bus derned. Dette forslås da UMBI udtrykker utilfredshed ved, at vi ikke kommer til 
efterfest grundet øl-ad-lib og egentlig gerne vil have at APO aflyser denne fest. 
Derudover ansøges om ekstra penge til musikvideo i forbindelse med sangen til 
kapsejlads.  
Det antages at blive 2500 for bus og 2500 for video. 

 
c. Mads-Peter G. Jensen, udveksling, 3.000 kr.: Godkendt   

 
 

10. Evt.  
 
Lockout? 

- Studienævnet har intet nyt. 
 

- Janet skriver: Klinikkerne kan ikke være åbne og eksamen vil ikke blive afholdt. En lockout 
kan blive udskudt 14 dage af to omgange. Det forventes ikke at der bliver lockout!  
Bliver det strejke før lockout, omfatter det kun C-lab og enkelte tandteknikere. 

- Man kan følge med på http://studerende.au.dk/ 
 



 
GUM 

- Der forhandles kontrakt med GUM, som gerne vil højere op på sponsorlisten. Denne står 
dog ikke i prioriteret rækkefølgen, men tilfældig og det vedtages, at ”posen rystes” en gang 
om året således at rækkefølgen ændres. 


