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Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt
størrelsen af kontingentet.
5. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vedr. medlemmets tilknytning til AAK
eller ASE samt forslag til ændring af § 6.2 vedr. indvarsling af generalforsamlinger.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent
Birgitte Kofoed blev valgt som dirigent og referent
Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Ved Formand Rune Christiansen.


Se bilag til indkaldelse til generalforsamling.

Ad pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Ved Formand Rune Christiansen.
Årets resultat er igen positivt og udviser et væsentlig større overskud end budgetteret på trods af, at
indtægterne er faldet. Det skyldes først og fremmest færre udgifter, da der blandt foreningens medlemmer
har været færre ledige. 20 mod budgetteret 40. Den samlede ydelse udgjorde i 2014, 629.231kr fordelt på
240 udbetalte portioner. Derudover har der været engangsindtægter ved salg af obligationer og endelig er
midler afsat til markedsføring i 2014 først blevet anvendt i regnskabsåret 2015. Generalforsamlingen
godkendte regnskabet.
Ad pkt. 4. Budget

Rune Christiansen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2015.
Bestyrelsen foreslår igen nedsættelse af kontingentet fra kr. 450 til kr. 300 kr. gældende fra 2. kvartal 2015.
Der budgetteres i år med 20 ledige. Omkostninger vedr. administration nedsættes med ca. kr. 65.000 og
lokalelejen halveres. Der er en ny post på budgettet, depotgebyr, idet der skal betales depotgebyrer for de
nyerhvervede udenlandske værdipapirer. Renteindtægter vil på grund af de nye investeringer stige. Pr.
1. januar 2015 er medlemstallet 400. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget, hermed også
den forslåede kontingent nedsættelse.
Ad pkt. 5. Behandling af bestyrelsens forslag
Bestyrelsen har stillet forslag om at studerende gratis kan optages som passive medlemmer uden mulighed
for at stemme ved generalforsamlingen eller i øvrigt have andre rettigheder. Forslaget blev vedtaget af
generalforsamlingen.
Ad pkt. 6. Valg af bestyrelse og revisor
Hanne Brøndum og Birgitte Kofoed på valg og modtog begge genvalg.
Susanne Waade og Bram Andersen havde begge pga. personlige årsager valgt at udtræde af bestyrelsen et
år før udløbet af valgperioden. Troels Munk Olsen og Jørgen Becker‐Christensen stillede op og blev valgt for
den resterende periode, dvs. for et år. Bestyrelsen består herefter af Rune Christiansen (2014‐16), Birgitte
Kofoed (2015 ‐17), Ragnhild Brox (2014‐16), Hanne Brøndum (2015‐17), Else‐Marie Hedegaard (2014‐16),
Troels Munk Olsen (2015‐16) & Jørgen Becker‐Christensen (2015‐16). Som revisor genvalgtes revisor Sven‐
Erik Jensen fra revisionsfirmaet TimeVision. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.
Ad pkt. 7. Eventuelt
Der blev spurgt til muligheden for større udbetaling til arbejdsløse, muligheden for at vælge mellem et‐årig
‐,svarende til diverse lønsikringordninger, eller, som i dag, toårig ydelse med differentirede satser,
muligheden for fælles administrativt fællesskab med andre faggrupper, mulighed for at nå ud til nye
medlemmer via facebook eller lokale kredse. Dette samt hvervning af nye mnedlemmer blandt
dimmittender såvel som ældre målgrupper vil bestyrelsen arbejde med i det kommende bestyreslesår. Et
enkelt medlem tilbød at uddele de nye foldere i Østjyllandskredsen, hvilket bestyrelsen takkede ja til.
Dirigent / referent Birgitte Kofoed

