Referat af ELSA Aarhus Generalforsamling 23. april 2019
1.

Valg af dirigent
Martin Gulbrandt Hansen

2.

Valg af referent(er)
Ida Marie Høy Jepsen
Katrine Meisler

3.

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
Lærke Graugaard (formand ELSA Aarhus) fremlægger årsberetning:
Lover at gøre det kort, men advarer om at det bliver seriøst.
Årsberetningen vil være tilgængelig på hjemmesiden, og her vil man kunne læse
den i detalje.
Lærke frabeder sig at der bliver taget billeder, og såfremt dette ikke kan undgås,
er det kun Elisabeth, der må tage disse.
Lærke bemærker, at dejligt at se det store fremmøde, samt at det kun er Elsa
medlemmer som er fremmødt.
Endnu år er gået, succesfuldt og godt år
Det har været et godt og succesfuldt år.

Nøgletal fremlægges;
42 medlemmer i storbestyrelsen. Grundet mentorer er blevet tilknyttet.
Elsa Aarhus har et rekord stort medlemstal. Det flotte fremmøde på
generalforsamlingen bemærkes igen, samt det flotte fremmøde til
introarrangementet.
Rekord mange medlemmer til introarrangementet (så vidt Lærke kan huske)
Der er fremgang ift. linked in – det skyldes marketing og de gode arrangementer
Eksterne arrangementer – der har været deltagerbegrænsning, som har været
udsolgt - Opfordrer alle til at deltage i de to resterende arrangementer.
Status i forhold til året der er gået;
Status på supporting areas:
BEE (Lærke)
Board management: Fremhæver, at der det sidste halve år indført
månedsmedlem. Det er et godt initiativ – det er en anerkendelse og ros. Folk skal
vide, at deres indsats ikke går ubemærket hen. Herefter nævnes de forgange
månedens medlemmer, som er blevet udnævnt over facebook.
Expansion: Ingen nye aftaler i år om et generelt samarbejde. Dette er ærgerligt,
idet det lå på tegnebrættet. Men der er skabt et godt fundament, så man kan gå
videre hermed næste år.

Nyt tiltag i forhold til procedurekonkurrencen, hvor der bliver skrevet kontrakter
med de deltagende. Dette har virket effektivt. Derudover nye samarbejdspartnere
ved procedurekonkurrencen i form af Kirk Larsen og Ascanius.
External relations: Mange gode og lange samarbejdsaftaler, der blev gentegnet i
sommers. Samarbejdet med Andersens Partners blevet ikke genoptaget, og
samarbejdet med Bruun og Hjejle er sat i bero. Dette er sket på en god måde,
således at der er mulighed for at genoptage samarbejdet på sigt.
Generelt er samarbejdspartnere tilfredse med ELSA Aarhus, hvilket gør det nemt
tegne flere kontrakter på sigt. Også selvom det ikke lykkedes i år.
IM (Marie Louise)
I år har været fokus på inddragelse af director, og det håbes, at directorsne har
kunnet mærke dette. Dette er sket i form af nye arrangementer, og et fokus på at
directors, skal kunne snakke på tværs af områder. Det bemærkes, at julefrokosten
var et vellykket arrangement.
Introarrangement: Vi måtte ikke komme ud på holdene, som vi ellers har gjort. Til
gengæld var der godt fremmøde på foreningsgangen.
172 ud af de ca. 300 der deltog i introarrangmentet meldte sig ind i ELSA Aarhus
på dagen.
NCM: Stor ros til teamet bag. 49 fra netværket deltog, heraf 21 director. Det var
en sjov og lærerig weekend. Det er godt folk engagere sig, og opfordres at dette
fortsættes.
ELSA Aarhus har været repræsenteret til begge ICM samt til NOM, hvilket er
stærkt gået.
ELSA Aarhus er sammen med ELSA Danmark blevet GDPR-compliant.
FM (Julie):
Sund og stabil økonomi, ikke meget at bemærke her. Der er blevet taget
fantastisk hånd om det i år.
MKT (Elisabeth):
Mest belastede post i år, har virkelig rykket meget. Der har været stillet store krav,
og alle er blevet indfriet. Det har været meget professionelt, og især med tanke
på, at vi er jurastuderende, og fedt at nogen er kreative og engageret.
Nye roll-ups.
Hjemmesiden er opdateret og alle herunder directors er inkluderet.
Fyldestgørende beskrivelse af alle område, og partnerhjemmesiderne er
opdateret, hvilket har haft stor værdi.
Herudover har MKT fået skaffet en gratis Adobe-pakke.

Den flotte markedsføring af proceduren konkurrencen fremhæves. Vejlederopslag
har været rigtig godt, i den forbindelse har linkedin gjort meget, det er et forum
som kan rigtig meget. Der opfordres til, at Linkedin holdes ved lige og benyttes.
Mentorkoordinator (Simon)
Har i år været super integreret i foreningen. Fokus har været at inddrage mentorer
på lige fod med directors. Desværre nedlægges mentorposten på jura i år, mere
herom senere. Men det bemærkes, at vi slutter på toppen.
Key areas
AA
Meget at bemærke, men det vil blive gennemgået overordnet set.
Vinsmagning:
Ny samarbejdspartner, hvilket har medført, at der også bliver serveret mad. 70
pladser, og blev som forventet udsolgt hurtigt.
M&A og i praksis – uden deltagerpraksis, og godt fremmøde.
Legal english – 55 pladser, alle besatte
Københavnerturen nævnes, ingen yderligere kommentar, andet end det var
vellykket.
Retssager med et tvist; flot deltagelse, nyt koncept og stor ros for dette
Procedurekonkurrencen; 28hold ansøgt. Generelt et højt niveau, og også
studerende der befinder sig længere fremme på uddannelsen ansøgte, og det
bemærkes at det var godt at se så mange fra kandidaten benytte sig af
muligheden.
De sidste to arrangementer nævnes kort, og igen opfordres medlemmer til at
deltage.

S&C
Første år hvor posten har været delt i to. Dette har været tiltrængt, og S&C har
haft travlt.
ELSA Day var planlagt, men måtte desværre aflyses, da oplægsholderen blev
syg.
Udlandstur til Malta – Deltagerne havde en rigtig god tur. Der var lidt økonomiske
problemer, men dette blev løst ved hjælp af alternativ fundrasing, hvilket var rigtig
godt gjort af deltagerne.

Der har været et øget fokus på delegations i år.
SELS er et stort project i ELSA Aarhus, da det er stort dyrt og tidskrævende.
Der er blevet kæmpet med det hele året for at fundraise, og da det endelig
lykkedes meldte oplægsholdere afbud. Så stor ærgrelse over, at det desværre
ikke bliver en realitet i år.
Der er gjort nogle gode erfaringer, som gives videre til næste år, i håb om at få en
summer law school til Aarhus.
Go International; et arrangement, som gik på tværs af key areas, og blev afholdt i
samarbejde med DLA piper, og arrangeret af S&C og STEP. Den flotte evaluering
fra deltagere af arrangementet fremhæves. Godt arbejde, og et flot fremmøde.
STEP:
Ift. Jobhunting har STEP kontaktet 62 virksomheder og har i den forbindelse fået
en samarbejdspartner Stibo systems A/S. Dette er den første samarbejdspartener
i ELSA Århus i mange år, og det er rigtig flot og godt arbejde.
Mange af de virksomheder, der er blevet kontaktet, har ønsket at blive kontaktet
igen, og er interesseret, men mangler budget hertil. Dette skal holdes i mente, og
følges op på.
Studenthunting har været mindre succesfuldt. Fire ansøgere i alt på hele året.
Dette er dog stadigvæk det bedste i hele netværket – teamet har reflekteret over
tallet, og overvejet hvad der skal gøres anerledes.
Go International, en af grundene til at arrangementet blev til noget var fordi VP
STEP (Wiktor),
Afsluttende bemærkes det, at alle deltagere på generalforsamlingen er velkomne
til at kigge årsrapporten igennem. Den er 25 siders tekst.
Årsberetningen skal godkendes ved simpelt flertal.
Stemmer for godkendelse af årsberetningen:
Stemmer for: 28
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Årsberetningen for 2018/19 er derved godkendt
4.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
De samlede indtægter for regnskabsåret fremlægges.
Overskud på 38.844,70 kr.
Gennemgang af de forskellige poster og hvad de dækker over;

Øvrige: eks. Gebyrer til banken, tøj til bestyrelsen (her var egenbetaling),
Underskud på 2.670.
Medlemskontingenter, 16.610kr. – 550kr. fra sidste års medlemskontingenter
ELSA udgifter (Roll ups + medlems kon. Til ELSA DK på 975 kr.)
Mødeudgifter, middag på pinden ifm. Med bestyrelsesmøde, egen betaling på 124
kr..
Generelle sponsorater 55.000 kr. 5.000 kr. heraf var fra sidste års bestyrelse.
STEP: Udgifter til promovering af STEP, kaffe, kage og flyers.
Bestyrelsesarrangement: GF fra 2018, og intern juleafslutning for hele
storbestyrelsen.
Introarrangement,
Ret stor udgift, men også virkelig stor opbakning. Det blev derfor valgt. at sætte
ind, for at indhente medlemmer på den lange bane. Udgifter på 14.000, da det var
nødvendigt at bestille ekstra pizza.
Vinsmagning efteråret: Udgift til Mevino, 9100 kr. + udgifter til service og
indtægter fra deltagerbetaling på 25. rk. Pr. deltagere.
Procedurekonkurrence; her bemærkes det, at der er udgifter som er medgået i
dette regnskabsår fra en middag i forbindelse med procedurekonkurrencen 2018,
idet kvitteringer først blev fremlagt i dette regnskabsår.
Udlandstud: Reststøtte fra 2018 udlandstur. 2019 tur, havde et overskud på godt
1.100 kr.
SELS: Stammer fra 2018, overskud godt 5.000 kr. De resterende 15.000 kr.
skyldes et sponsorat til SELS 2019, dette skal tilbagebetales da arrangementet
ikke bliver til noget.
TDG; Pynt og depositum. Tilbagebetaling af depositum sker først i 2019/20
regnskabsåret.
Julefrokost, for storbestyrelsen. Egenbetaling på 150 kr., hvilket medfører at
underskuddet ikke er blevet så stort.
Øvrige arrangementer dækker over:
ELSA Day, de ting der var købt hertil, blev i stedet brugt ift.
Procedurekonkurrencen.
Herudover på denne post M&A arrangementet og Retssager med et tvist.
Københavnerturen; egenbetaling, og underskud dækker over udgifter til bus og
morgenmad

Overskud på godt 38.000kr. Det bemærkes, at regnskabsåret løber til 31.marts,
men bestyrelsesåret lidt længere – så der blev forevist en lille oversigt, således at
overskuddet bliver mere retvisende. I regnskabet er der samlet udgifter og
overskud, som bestyrelsen havde i den samme periode sidste år, og
depositummet til TDG, udgifter til procedurekonkurrencen, og sponsorat som skal
tilbagebetales, manglende betalinger til udlandsturen, hvor transaktion først går
igennem her. Overskud bliver derfor godt 20.000kr. i slutningen af regnskabsåret.
Det er et godt overskud, men også planer om, hvad det skulle bruges til ift.
summer law school – men nu forbliver overskuddet dette i det indeværende år,
idet SELS ikke blev en realitet.
Bemærkninger fra Revisorer:
Repræsenteret af Helena (Türkan er på udveksling og suppleanten er dirigent, så
derfor står hun alene)
Er ikke medlem af ELSA, for at være fuldstændig objektiv. Formålet er, at give et
objektivt blik på regnskabet, og se om alt stemmer
Har løbet hele bilagskataloget igennem og sammenlignet med de poster Julie, har
gennemgået.
bilag Stikprøvekontrol på 15-20 bilag bilag, for at se om det svare overens – og
det gjorde det.
Eneste bemærkning:
ELSA er en nonprofitorganisation, så til en anden gang skal bestyrelsen måske
være opmærksom på, at pengene bruges og at der ikke opstår et overskud. Men
dette skyldes også dels at SELS ikke blev til noget.
Roser Julies arbejde, og indstiller til at regnskabet godkendes.
Afstemning om godkendelse af regnskabet
Stemmer for: 29 (Bemærkning om, at Natasha er kommet til)
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Regnskabet godkendes
5.

Fastsættelse af kontingent
Lærke:
Bestyrelsen i ELSA Aarhus indstiller til at kontingentnet forbliver 50 kr.
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
For: 29
Vedtaget at kontingent vedbliver at være 50kr.

6.

Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1:
Formalitet
Afstemning vedr. Vedtægtsændring angående forslag nr. 1
Stemmer for: 29
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Vedtægtsændring angående forslag nr. 1 er vedtaget.
Forslag nr. 2:
”Og mentorkorrdinator” skal fjernes, da mentorkoordinatorposten skal slettes. Dette
skyldes at juridisk instituttet ikke længere ansætter en mentorkoordinator, men
derimod en samlet koordinator fra statskundskab, psykologi, eller jura, hvorfor en ny
koordinator muligvis ikke læser jura. Motorkoordinatorens arbejde vil herefter høre
under AA.
Afstemning vedr. Vedtægtsændring angående forslag nr. 2
Stemmer for: 29
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Vedtægtsændring angående forslag nr. 2 er vedtaget.
Forslag nr. 3:
Dette vedrører også mentorkoordinator. At ElSA Aarhus Ikke længere er forpligtet
fra instituttets side.
Afstemning vedr. Vedtægtsændring angående forslag nr. 3
Stemmer for: 29
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Vedtægtsændring angående forslag nr. 3 er vedtaget.
Forslag nr. 4:
Formalitet, så det også passer med dags dato.
Stemmer for: 29
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Vedtægtsændring angående forslag nr. 4 er vedtaget.

7.

Valg af president
Elisabeth Sørensen nominerer Frederik Valgren:
Valgtale ved Frederik Valgren:
Søgte i sin tid alle 3 key areas, men AA blev kaldet. Har deltaget i 3 ICM, en
SELS, 2 NCM og har desuden rettet LRG´s.
Har været jurastuderende i 2 år og ELSA engageret i 2 år.
Anerkender at expansion er svært, ønsker at bygge på, samt at motivere de
medlemmer der kommer.
Ønsker at skabe nye samarbejdspartnere, samt at ”se til andre sider” – mere
Human rights orienteret.
Spørgsmål stillet til Frederik Valgren:
Spørgsmål stillet af Wiktor;
Frederik har været i AA og været passioneret omkring dette. Hvordan vil han
sørge for, at han ikke træder ind på de enkelte VP’ers område?
SVAR:
Har har tænkt meget over det, idet AA betyder meget for ham. Men han vil
foreningen som helhed og ikke kun den enkelte post. Vil gerne træde til side, og
se det udefra og støtte foreningen som helhed, end blot at støtte den ene post.
Og det vil give en god overgang.
Spørgsmål stillet af Rinor:
Hvad Frederik tænker i forhold til foremuretten og formandsposten?
SVAR:
Har tænkt meget over det, og snakket med den nuværende formand Lærke om
det. Der er meget hele året rundt der er formandsforpligtigelser. En udfordring,
men han vil gerne tage den op. Mange af samarbejdsaftalerne skal genforhandles
Vil drossle ned på det internationale i foråret
Spørgsmål stillet af Lærke:
Hvilke andre typer samarbejdspartnere tænker du på?
SVAR:
Sidste år snakkede Lærke om at holde en slags-jobmesse, som viser andre sider
af hvad jura kan føre til. Dette vil han gerne føre videre eller arbejde videre på.
Han har blandt andet været til karrieredag på IT, hvor han har snakket med
Danske Bank, Bestseller, LEGO og Grundfoss, Justitia og Institut for
Menneskerettigheder. Dette vil nok også kunne hjælpe STEP, til flere
praktikpladser.
Ønsker ikke at lave noget i stil med JUS. Man skal holde sig gode venner med
sine naboer.
Spørgsmål stillet af Wiktor:

Hvordan ser Frederik sig selv samarbejde med ELSA Danmark?
SVAR:
Hans bedste ven fra studiet er formand for ELSA Denmark (Wiktor), så han er
sikker på, at vi vel få et godt samarbejde. Bemærker, at det også noget, der skal
snakkes med den nye bestyrelse om.
Spørgsmål stillet af Hüseyin:
Hvor meget vægt lægger Frederik på samarbejdet med de andre foreninger på
jura?
SVAR:
Ikke det store. Men det er svært, for vi er en anerledes forening. Vi har en
størrelse som gør, at vi også skal gå vores egen vej.
Spørgsmål stillet af Rinor:
Der er en anden karriemesse i vandrehallen hvor Danske Bank kommer. Vil de
komme to gange inden for et år?
SVAR:
Messen skal være mere specifik juridisk. De følere der er ude, svare nogenlunde
positivt på det.
Spørgsmål stillet af Lærke:
Hvordan ser du dit samarbejde med den kommende AA-gruppe ift. De nye
samarbejdspartnere?
SVAR:
Ønsker at lytte til AA først.
Spørgsmål stillet af Maria:
Hvordan vil du prioritere samarbejdet med ELSA Danmark ift. Aktive medlemmer?
SVAR:
Meget mere ELSA-Spirit.
Afstemningen om posten som President;
Indgivet 27 stemmer – Frederik Valgren er enstemmigt valgt
10 minutters pause fra 18.11 til 18.21
8.

Valg af Secretary General,
Frederik Valgren nominerer Elisabeth Sørensen
Valgtale ved Elisabeth Sørensen:
Læser på 4. semester.
En næstformand har 2 hovedopgaver: Aktivere storebestyrelsen og sørge for, at
alle har det godt socialt.
Introarrangementet, dette skal mere handle om, hvad ELSA kan gøre for vores
medlemmer frem for hvad vores medlemmer kan gøres for os, ved at søge som
director ol.

Har i år siddet som marketing, og den vej igennem fået gode erfaringer.
Ønsker at sikre et stort deltagerantal til alle arrangementer. Herunder ICM, NCM og
NOM. Da disse ture giver gode venskaber og ELSA spirit.
ELSA spirit er vigtigt.
Ønsker at afholde tre storbestyrelsesarrangementer
Det første skal afholdes så hurtigt som muligt, til at give en faglig og social vinkel.
Her skal medlemmer lære hvad ELSA er for en størrelse. På den måde vil
storbestyrelsen være godt klædt på ift. Det kommende år.
Flere sociale aktiviteter, herunder filmaftener fælles spisning og andet, der giver
mulighed for at skabe venskaber i bestyrelsen.
Spørgsmål;
Spørgsmål stillet af Lærke:
Hvordan ser du din rolle i formandsskabet, og hvordan er dit samarbejde med
Frederik?
SVAR:
Et godt makkerskab. Vigtigt at man for lagt retningslinjer for, hvad der bliver gjort.
Spørgsmål stillet af Julie:
Om Elisabeth vil have directors ligesom Marie Louise?
SVAR;
Det vil hun gerne, men ikke større tanker om, hvad de skulle udføre af arbejde.
Mener det er vigtigt men nogle gode directors især eftersom hun starter på tredje
år.
Treasurer,
Katharina nominerer Nadine Knudsen
Valgtale ved Nadine Knudsen:
Der er to grunde til at hun stiller op som tresurer. Som det første, har hun tidligere
arbejdet med økonomistyring for en projektleder. Hun har skulle holde øje med en
budgetplan. Dette arbejde har foregået i exel, hvorfor hun føler mig rimelig fortrolig
hermed. For det andet, så brænder hun for ELSA. Hun ønsker at involvere sig
mere. Hun har tidligere været director, og vil lære mere, og bidrage mere.
Hun håber medlemmerne vil føle sig trygge ved at give posten videre til hende.
Spørgsmål
Spørgsmål stillet af Frederik:
Det er en specielpost, hvordan ser Nadine sin rolle i en bestyrelse
SVAR;

Ikke en hemmelig, at hun har gjort sig overvejelser, når hun går ind i sit 3.år. Det er
en selvstændig post, som ville passe hende rigtig fint. Håber at hun kan fungere
som en joker og komme lidt rundt, er rigtig glad for det store fællesskab der er i
ELSA.
Spørgsmål stillet af Katharina:
Hvad tænker Nadine ift. At skulle være passiv ift. SELS, når nu hun har været så
aktiv i år?
SVAR:
Hvis der er brug for hjælp, så hjælper hun gerne, men vil ikke aktivt gå ind i det. Det
er en kærlig sparring.
Spørgsmål stillet af Lærke:
Hvordan ser Nadine sig i en rolle, hvor hun potentielt skal sige til folk, at det kan
ikke lade sig gøre rent økonomisk.
SVAR;
Det er et ansvar, som Nadine er klar til at tage på sig. Og er vandt til det fra sit
studiearbejde, hvor hun også skal sætte foden ned, hvor det ikke er økonomisk
ansvarligt.
Spørgsmål stillet af Julie;
Overvejelser om at deltage i de internationale arrangementer?
SVAR;
Vil hun gerne, dog ikke på 6.semester.
Vice President in charge of Marketing,
Elisabeth Sørensen nominerer Astrid Emilie Bansmann.
Astrid Emilie Bansmann Er ikke selv til stede, men Marie Louise taler på Astrids
vegne.
Mulighed for at stille spørgsmål til Elizabeth efterfølgende.
Valgtale oplæst af Marie Louise;
ELSA har så meget at byde på både socialt og fagligt. Jeg ønsker at holde
Elisabeths niveau.
MÅL: Slideshow af billeder på hjemmesiden, gøre det nemmere at søge på
begivenheder på hjemmesiden.
Gøre insta mere indbydende, bibeholde den mere personlige stil, ift. Teksten på
posts, evt. så videoer med highlights fra arrangementer.
Målsætninger på følgere:
Insta: 600 følgere
Face: 1250 følgere
Spørgsmål stille til Elisabeth om Astrids virke;
Spørgsmål stillet af Wiktor:

Hvad har Astrid lavet igennem året?
SVAR;
Samarbejde ift. idéudveksling og arbejdet meget på hjemmesiden. Udformet
tekstsiden.
Spørgsmål stillet af Frederik;
Kan hun photoshoppe?
SVAR;
Ja.
Vice President in charge of Academic Activities,
Det bemærkes, at der skal vælges to til denne post.
Ida nominerer Nanna Hald Wiebenson og Mia:
Valgtale ved Nanna Hald Wiebenson
Stiller op idet hun har passivt medlem, har været director og vil nu gerne være med
til at arrangere mere og havde ansvar. Det er et godt fællesskab i ELSA, både
fagligt og socialt.
Vil gerne videreføre den høje kvalitet, som er lagt i år. Rigtigt mange gode planer
med procedurekonkurrencen.
Spørgsmål
Spørgsmål stillet af Marie Louise:
Tanker om det mulige kommende amarbejde med Mia
SVAR;
En fordel, at de går på hvert sit semester, kender forskellige folk og har hver deres
styrker.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Om Nanna allerede har ideer til noget særligt ifm. Procedurekonkurrencens
jubilæum?
SVAR;
Konkurrencen i år var imponerende, så Nanna har intet konkret endnu.
Spørgsmål stillet af Katharina:
Stiller Nanna og Mia op sammen?
SVAR;
Ja, de har aftalt at stille op sammen. Og samarbejde om de fleste arrangementer,
men Nanna vil gerne stå for procedurekonkurrencen.
Spørgsmål stillet af Frederik:
Hvorvidt Nanna er åben overfor at udvide procedurekonkurrencen, ift. flere
sponsorere osv?
SVAR:
Ja.
Spørgsmål stillet af Lærke:

Hvordan vil Nanna motivere sinde directors?
SVAR;
Gennem arrangementer og sørger for et godt fællesskab.
Spørgsmål stillet af Frederik:
Det internationale aspekt, er det noget du har overvejet?
SVAR;
ja.
Valgtale ved Mia Schmidt Abrahamsson
Har været director for AA, og har været rigtig glad for det. Følte sig inkluderet.
Grunden til at hun stiller op, er det engagement at der er lagt af VP’erne i det
indeværende bestyrelsessår, og vil gerne videreføre dette. Og bibeholde den høje
standard. Der er tænkt over det med samarbejdet med Nanna, hvordan det vil
fungere. At de komplimenterer hinanden godt.
Spørgsmål stillet af Lærke:
Hvordan vil Mia motivere sine directors?
SVAR:
Fælles arrangementer, samt inkludere dem i, hvad der foregår.
Spørgsmål stillet af Marie Louise:
Jubilæum for procedurekonkurrencen – men skal der ellers ske noget nyt i AA?
SVAR;
Det kommer an på samarbejdet med marketing. Men ikke konkrete idéer til
arrangementer i sig selv. Men vil gerne afprøve nye idéer til arrangementer.
Spørgsmål stillet af Maria:
Interesse i at deltage på det lidt bredere plan i ELSA
SVAR;
Meget stor interesse for den bredere vifte – og at deltage internationalt osv.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Har de snakket om hvor mange directors de gerne vil have og eventuelt hvordan
deres arbejdsopgaver skal fordels?
SVAR:
Ikke snakket om det – men der har været et godt antal det forgangene år, og vil
bibehold dette.
Spørgsmål stillet af Katharina:
Mange af AA’s arrangementer vedr. De store advokatkontorer og formueretlige fa
– er der overvejet at inddrage nogen af ELSA’s andre aspekter, så man også
appellere til andre studerende, end kun dem der er interesseret i formueret.
SVAR;
Ja, interesseret i at finde nye arrangementer og emner for disse.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Vil de beholde antallet af arrangementer?

SVAR;
Intet konkret der skal ændres eller tænkt over dette.
Vice President in charge of Seminars and Conferences,
DeT bemærkes af dirigenten, at der stemmes individuelt på de forskellige
kandidater.
Lokalet ryddes for kandidaterne, da det er kampvalg.
Katharina nominerer Nina og Rinor
Natasha nominerer Maria og Dilara Karaca
Valgtale ved Dilara Karaca:
Har været director i S&C. Har stået for udenlandsturen til Malta. Og har fået blod på
tanden. Der var ting der kunne læres af. Undersøgt evalueringsskemaer osv. fra
turen. Vil gerne vælge en destination, som har været ønsket, dette ville være
London. Det faktum at posten har været delt op i udlandsturen og summer law
schoool. Og har snakket med Nina, og har tænkt på samarbejde. Vil gerne styrke
samarbejdet i S&C i sin helhed, fx med fokus på elsa day. Et konkret forslag om, at
man laver en gruppe, hvor man kun poster de internationale
ting. Vil styrke fællesskabet inden for S&C. Og også at hele Elsa bliver løftet.
Spørgsmål
Spørgsmål stillet af Natasha:
Hvad hvis det er en af de andre, som blive valgt ind, og ikke Nina. Som vil slå
summer law school og udlandsturen sammen?
SVAR;
Ville være klar på, at der arbejdes fælles omkring det.
Spørgsmål stillet af Frederik;
Økonomien i udlandsturen, sponsorere??
SVAR;
Gavn af sponsorere i år, men ellers ville det økonomisk kunne lade sig gøre at
komme til london.
Spørgsmål stillet af Maria;
ELSA København har en fast udlandstur til London – muligt samarbejde?
SVAR;
Ville være åben overfor et samarbejde.
Spørgsmål stillet af Lærke
Hvorvidt Dilara kun vil arrangere udlandsturen?
SVAR;
Ville også godt arrangere summer law school.
Yderligere spørgsmål:
Hvordan vil Dilara motivere sine directors?
SVAR;

Hjælpe dem, hvis der er behov for det.
Spørgsmål stillet af Elisabeth;
Hvorvidt Dilara vil fortsætte i Elsa, hvis ikke hun bliver valgt ind?
SVAR;
Helt klart, det er en forening der har givet meget socialt
Spørgsmål stillet af Wiktor;
Tanker om at engagere sig i det international
SVAR; Vil meget gerne med på de internationale ture.
Valgtale ved Nina Fredsøe Mølgaard:
Stiller op da hun har været director. Har været aktiv ift. fondsansøgninger. Få meget
socialt ud af det. Alle er søde og hjælpsomme, og vil gøre sit for at samarbejde med
Dilara. Yderligere mere fokus omkring delegations, viderefører det, som den
nuværende bestyrelse har lagt grundstenen til ift. dette. De to store poster indenfor
S&C; Vil gerne engagere sig meget indenfor Summer Law School. Og kæmpe
videre for det. Målsætningen er derfor at videreføre det, som Katarina har gjort.
Sørger for at det sociale i S&C bliver godt, lave sociale arrangementer. Ønsker at
hele ELSA Aarhus skal hjælpe hinanden.
Spørgsmål
Spørgsmål stillet af Frederik:
Elsa Day, tanker omkring dette.
SVAR;
Ikke mange, men har undersøgt emnet.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Hvad Nina vil gøre ved udfordringer ift. oplægsholdere og fonde?
SVAR;
Tænke på at være tidligere ude, men vil gerne trække på erfaringer fra København
af.
Spørgsmål stillet af Frederik;
Overvejet emne for summer law school?
SVAR;
Nej
Spørgsmål stillet af Wiktor;
Hvis at det ikke er Dilara der bliver valgt? Hvordan ser hun så samarbejdet om
dette?
SVAR;
Er fortrøstningsfuldt. Åben overfor samarbejde med både Maria og Rinor.
Spørgsmål stillet af Katarina;
Er du tryk ved, at kaste dig ud i det hele?
SVAR;

ja, har været med til begge dele.
Spørgsmål stillet af Frederik;
Har du planlagt at tage summerschool eller delegations?
SVAR;
Ja, både interne ting og eksterne ting.
Spørgsmål stillet af Wiktor;
SELS er meget presset, og vigtigt at personen der koordinerer det er der.
SVAR;
Er indstillet på at bruge sommeren på det.
Valgtale ved Rinor Berisha
Har været director i S&C. Skal huske på Elsa day og delegations, skal ikke glemme
dette. Skal tage hånd om dette, de små arrangementer er gode til de studerende,
som ikke har tid eller råd til de store arrangementer. Summer Law School var
uheldigt, men håber på, at næste år at gøre emnet mere bredt, så man kan få flere
oplægsholdere, så der er 25akedemiske timer. Har været med på summer school
og de internationale arrangementer.
Spørgsmål:
Spørgsmål stillet af Natasha:
Hvis Rinor bliver valgt her på sit sidste år, kan det så konflikte med hans speciale?
SVAR;
Rinor er sikker på, at han vil kunne navigere mellem det hele. Det er lykkeds indtil
nu.
Spørgsmål stillet af Lærke:
Rinor nævner selv at han bliver færdig. Hvad gør han, hvis han får job fra start 1.
juni?
SVAR:
Hans plan var egentligt kun at søge jobs fra 1. august eller 1. september, da han
også vil rejse denne sommer.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Stiller Rinor kun op til SELS, eller ville han være villigt til at varetage udlandsturen
hvis det var?
SVAR;
Rinor er villig til begge dele og Hans med-vP ville få lov til at være første vælger.
Spørgsmål stillet af Elisabeth:
Hvad med internationale arrangmenter?
SVAR:
Han har været med til en NCm, og ville gerne have været med til Icm, men det lå
oveni udlandsturen i år, men vil virkelig gerne til ICM. Han har store planer om at
være delgate næste år også.

Spørgsmål stillet af Frederik:
Hvad er Rinors motivation bag?
SVAR:
Rinor har siddet i bestyrelsen i MJ i to år. Han er meget interesseret i ELSA´s
internationale aspekt. Hans motivation er, at få sommerskolen til at køre næste år.
Spørgsmål stillet af Nadine:
Fortsætter Rinoe som director, hvis han ikke bliver valgt?
SVAR:
Ja, men måske ikke i S&C.
Spørgsmål stillet af Maria:
Vil Rinor prioritere NCM?
SVAR:
Ja.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Det har været en udfordring at skaffe oplægsholdere og penge. Hvad har Rinor
tænkt?
SVAR:
Rinor vil inddrage directors og eksterne erfaringer, samt erfaringer fra de tidligere
år.
Valgtale ved Maria Bendsen Pedersen
Har været director i S&C. Det er et keyarea, som giver en muligheden for at få
noget særligt socialt og fagligt. Det skaber et stort netværk.
Målet for S&C, det er Go international – en af de ting Maria gerne vil gøre, er at
fremme samarbejde mellem de forskellige keyareas. Andet mål er at gøre det
nemmere for udvekslingsstuderende at komme med til udlandsturene.
Spørgsmål
Spørgsmål stillet af Lærke:
Stiller Maria kun op ift. Udlandsturen?
SVAR;
Udlandsturen er Marias største drøm, men vi stiller op blandet, og kan evt. hjælpes
ad om begge dele. Maria har ingen erfaringer med SELS, men er åben herfor.
Spørgsmål stillet af Frederik:
S&C har andre ting eks. Delegations og ELSA Day, hvad har Maria tænkt herom?
SVAR;
Det er ærgerligt, at disse ikke har fået mere opmærksomhed, så Maria ville gerne
bruge ekstra tid på dem.
Spørgsmål stillet af Elisabeth:
Er der noget Maria vil gøre anderledes ift. Malta-turen?

SVAR:
Maria ville lære mere om fundraising.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Hvordan har Maria det med de andre der stiller op? Og ift. Fordelingen af
udlandstur og SELS?
SVAR:
De har snakket om det og stiller op halv halv. Fordelingen afhænger af hvem der
biver valgt og de har indtryk af at alle er åbne.
Spørgsmål stillet af Frederik:
Har Maria tanker omkring destination?
SVAR:
Maria har tænkt på både Bruxelles og London, men vil selvfølgelig tage det om med
directors.
Spørgsmål stillet af Wiktor:
Vil Maria fortsætte som director, hvis hun ikke bliver valgt?
SVAR:
ja, så vil hun nok være director for udlandsturen.
Spørgsmål stillet af Frederik:
Er Maria ude af retskritisk?
SVAR:
Ja.
Yderligere spørgsmål:
Hvordan ift. Directors?
SVAR:
Interne S&C arrangmenter, samt at gøre alle møderne åbne. Herudover hyggeaftener.
Spørgsmål stillet af Elisabeth:
Hvordan med NCM, NOM ol.?
SVAR:
Nok i lidt lavere grad end tidligere, da der er meget arbejde og meget at se til på 3. år.
Spørgsmål stillet af Frederik:
Hvad tænker Maria ift. At være på 3. år?
SVAR:
Det var hendes største betænkelighed, men det handler jo meget om struktur. Hun vil
ligge turen så tidligt som muligt, så det ikke rigtigt alvorligt. Det er jo ens eget ansvar.
Spørgsmål stillet af Frederik:
Ser Maria en efterfølgende fremtid i ELSA?
SVAR:
Meget sandsynligt, nu skal hun forhåbentligt lige vælges ind her.

Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme
Wiktor nominerer Sofie Friis Christensen
Valgtale ved Sofie Friis Christensen
Har været director i STEP. Er glad for fokusset på faglighed og fælleskab. Sætte
målsætninger.Man er et team i ELSA, og det er en holdindsats. Fokuspunkter og mål;
jobhunting, vil gernenhave én ny plads igen i dette bestyrelsessår. Studenthunting, det
er en lang proces at skabe det gode brand, markedsføring i ansøgningsperioden. Det
virker godt at komme fysisk ud til de studerende.
Spørgsmål
Spørgsmål stillet af Lærke;
Potentiale i LinkedIn for STEP?
SVAR;
Har hørt gode ting om det, og er åben for det.
Spørgsmål stillet af Katarina;
STEP er meget selvstændigt ansvar, hvordan vil du motivere dine directors?
SVAR;
Hvad Wiktor har gjort, sociale arrangementer, og holde folk opdateret om deadlines
Spørgsmål stillet af Wiktor;
Den praktikant der højst sandsynlig kommer – hvad gør i der?
SVAR;
Erasmus, og prøve at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde.
Spørgsmål stillet af Frederik;
Step kan godt være lidt for sig selv – hvordan med at integrere STEP i foreningen?
SVAR;
Motivere og opfordre at komme til alle arrangementer
Yderligere spørgsmål;
Møderne internationalt i ELSA – vil du deltage i dette?
SVAR;
ja, er interesseret.
Afstemning
Resultaterne:
28 stemmesedler, heraf 2 ugyldig.
Sec. Gen:
Elisabeth Sørensen valgt ind med 28 stemmer for.
Tresurer:
Nadina Knudsen valgt ind med 28 stemmer.
Vice President in charge of Marketing
Astrid Emilie Bansmann valgt ind med 28 stemmer.

Vice President in charge of Academic Activities,
Nanna Hald Wiebenson valgt ind 28 stemmer for.
Mia Schmidt Abrahamsson valgt ind 28 stemmer for.
Vice President in charge of Seminars and Conferences,
1 ugyldig stemmeseddel.
Dilara Karaca
9 stemmer for,
0 blanke
0 imod
Nina Fredsøe Mølgaard
11 stemmer for
0 blanke
0 imod
Rinor Berisha
13 for
0 blanke
0 imod
Maria Bendsen Pedersen
21 stemmer for
0 blanke
0 imod
Hvorved Rinor Berisha og Maria Bendsen Pedersen er valgt ind
Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme
1 ugyldig stemmeseddel
Sofie Friis Christensen valgt ind med 27 stemmer for.
0 blanke
0 imod
9.

Valg af 2 revisorer
Marie Louise nominerer Lærke og Julie, begge tager imod.
Afgivet 25 stemmer
Julie valgt enstemmigt
Lærke valgt enstemmigt

10. Valg af 1 revisorsuppleant
Lærke nominerer Marie Louise (på vegne af ELSA Aarhus)
Afgivet 25 stemmer
ML valgt enstemmigt

11. Nominering af æresmedlem
Lærke:
Ifølge vedtænger kan der nomineres æresmedlemmer, der har gjort noget særligt
for foreningen. Vi har derfor valgt at nominere flere.
Natasha nominerer Hüseyin Demirezen:
Nomineret fordi han altid står til rådighed når der er spørgsmål, tager sig altid
tiden. Det forøget fokus på delegations er på grund af ham. Ser ham som
inspiration for hele ELSA
Marie Louise nominerer Martin Guldbrandt Hansen:
Martin står altid til rådighed for både den samlede bestyrelse og det enkelte
medlem. Har været uundværlig. Har gjort noget særligt for at styrke samarbejdet
mellem lokalgrupperne. Vil stå som et forbillede for både nuværende og fremtidige
medlemmer.
Lærke nominerer Maria Sadeghi
Anerkendelse af hendes store og uundværlige arbejde, både for Aarhus og DK.
Har nydt stor respekt, og været en god formand både lokalt og nationalt.
Indgik en fantastisk aftale med Bech Bruun, ifm. NCM.
Har været med til at samle det danske netværk, og har ændret den negativ
diskurs der har været med ELSA Danmark.
Stærk og respekteret forkvinde.
Afstemning Resultater (26 i alt.)
Hüseyin Demirezen:
26 for,
0 blanke
0 imod.
Martin Guldbrandt Hansen:
26 for
0 blanke
0 imod.
Maria Sadeghi
26 for
0 blanke
0 imod
Alle tre er derfor valgt ind som æresmedlemmer i ELSA Aarhus.
12. Eventuelt
Intet at tilføje til referat

Afsluttende bemærkninger ved Lærke og Marie Louise:
En sidste tak for et fanstatisk år, tak til storbestyrelsen, det er ikke gået ubemærket hen
det gode arbejde der er præsteret. Det har været en fornøjelse at feste og det håbes,
at der ses fremover.
Lærke slutter af med at sige et par ord, til bestyrelsen – der har været mange opture,
og det har været helt særligt at mødes, og der er formet gode venskaber. Der har
været nedture, og det har været et ambitiøst bestyrelsessår, men det er sådan det er,
når folk brænder for noget. Og det er heldigvis opturene, der opvejer nedture. Se
halvsårsrapporten om tekst om de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Afslutningsvist en
tak til VP ML. Hun har været en fantastisk god støtte. Tillykke til den nye bestyrelse.
Marie Louise som allersidste afslutning, en ekstra stor tak til dirigent og referenter
Kl 20.34 lukkes generelforsamlingen.

