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Elisabeth Sørensen byder velkommen.
1. Valg af dirigent
ELSA Aarhus bestyrelse indstiller Daniel Sørensen som dirigent.
Daniel accepterer nomineringen.
2. Valg af referent
ELSA Aarhus’ bestyrelse indstiller Nina Fredsøe Mølgaard som referent.
Nina accepterer nomineringen.
Daniel fortæller om reglerne for stemmeret i henhold til vedtægterne. Omvendt stemmeprocedure
(undtagen i forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, æresmedlemmer mv.).
Beretter at dagsordenen er sendt ud rettidigt og slået op på sociale medier.
Elisabeth Sørensen (seg.gen.) foreslår at dagsordenen ændres, således at den stemmer overens med
de forslag til ændringer af vedtægterne.
Ingen stemmer imod. Dagsordenen er vedtaget.
3. Godkendelse af formen af generalforsamlingen
Da universitet er fysisk lukket, er det ikke muligt at holde en fysisk generalforsamling. Det er i stedet
blevet valgt, at generalforsamlingen skal holdes online (over zoom).
Før generalforsamlingen starter, vil ELSA Aarhus’ nuværende bestyrelse sikre sig, at der ikke er
nogle indvendinger mod denne måde at afholde generalforsamlingen på.
Ingen indvendinger mod, at generalforsamlingen bliver afholdt online.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
Frederik Vahlgren (formand for ELSA Aarhus) fremlægger årsberetning:
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BEE:
På formandsposten har der i særdeleshed været fokus på forhandling af samarbejdsaftaler, afholdelse
af Juridisk Karrieredag samt pleje af bestyrelsen og støtte i bestyrelsesmedlemmernes arbejde. Der
har været fokus på at have et godt venskab bestyrelsesmedlemmerne iblandt. Det har været nogle
selvstændige bestyrelsesmedlemmer og de har arbejdet hårdt hele året.
Juridisk Karrieredag har været vigtigt at få gennemført og er skabt ud fra sidste års formand, Lærke
Graugaard-Nielsens idé om en jobmesse som et alternativ til JUS’ jobmesse.
Det gik rigtig godt, og det er et projekt, der kan gøre mange ting nemmere fremover – særligt
økonomisk.
Derudover er der gentegnet med mange samarbejdspartnere og indgået nye aftaler. Den vigtigste
aftale må nok være den med Kromann Reumert. Vi er nu den forening, der modtager størst økonomisk
støtte fra Kromann Reumert.
Derudover har fokus generelt været at opnår samarbejdsaftaler, der er gode for foreningen.
Vores samarbejdsaftaler skal ikke nødvendigvis give os et overskud, men vores arbejde skal ikke give
et underskud for at gavne en virksomhed.
Der er mulighed for at øge priserne for de generelle samarbejdsaftaler, men det er ikke en
nødvendighed rent økonomisk. Derudover har det været vigtigt for mig, at vores samarbejdspartnere
også behandler os ordentligt. Her tænker jeg på hurtige besvarelser af mail og seriøsitet omkring det
fælles arbejde.
Vi har overordnet haft et godt år, der dog har budt på udfordringer. Vi har oplevet mindre støtte fra
de studerende end tidligere år, men har også ved enkelte arrangementer oplevet rekordhøje
deltagerantal. Det må dog konstateres, at vi som forening har formået at pleje vores relationer til vores
samarbejdspartnere, og vi har vedligeholdt den professionelle tilgang til disse, hvilket er afgørende
for, at foreningen kan eksistere i mange år frem.
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Supporting Areas
IM:
Fokus har været at sikre, at storbestyrelsen fungerer som én samlet enhed. Vores erfaring er, at når
der skabes relationer på tværs af storbestyrelsen fungerer det som større incitament for at deltage
aktivt i foreningen både i det nuværende bestyrelsesår og i fremtiden
Det har været vigtigt i IM at få engageret nye – såvel som gamle – directors, hvilket er blevet gjort
med en række forskellige tiltag.
Storbestyrelsen er blevet opfordret til at deltage i arrangementer, både vores egne og de nationale og
internationale møder i netværket. Dette gjorde vi allerede fra første storbestyrelsesarrangement.
Derudover afholdte vi i februar en fastelavnsfest, der havde god opbakning.
Der var planlagt flere arrangementer, men det har ikke været muligt pga. corona.
Der er håb om et arrangement i sommerferien som en afslutning på bestyrelsesåret.
Rusugen, kageuddeling og introarrangementet
Til rusugen i år gennemførte fakultet en række tiltag, som gjorde, at studenterforeningernes eneste
interaktion med de nye studerende var som en post i §-løbet. Vi havde posten i samarbejde med
Paragraf. Dette gjorde det naturligvis vanskeligere at fremvise, hvad ELSA er for en forening og
hvilke muligheder man har som medlem. Til trods for dette var der dog en god stemning på dagen og
det virkede til, at russerne kunne lide den leg, vi havde planlagt.
En uge før introarrangementet var hele bestyrelsen til stede under en af 1. års-forelæsningerne for at
promovere introarrangementet. Her uddelte vi flyers og et stykke kage til stor begejstring for de
studerende.
Introarrangementet blev afholdt d. 10. september i matematisk kantine. Vi har tidligere erfaret, at
vores ”ELSA-sprog” med sondringen mellem aktive og almindelige medlemmer kan være
forvirrende, hvorfor det også var et fokuspunkt at undgå denne forvirring til arrangementet.
Opbakningen til introarrangementet var ikke lige så stort som forventet, hvor vi havde ca. 180
deltagere. Dette skyldes højst sandsynligvis, at introarrangementet lå tidligere end året før og at vi
ikke havde samme mulighed for at vise vores tilstedeværelse under rusugen, som tidligere har været
tilfældet.
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I kølvandet på introarrangementet fik vi 38 directoransøgninger, hvilket er et rekordhøjt antal i de
sidste år. Introarrangementet og den efterfølgende promovering har derfor virkelig formået at få
ELSA Aarhus til at fremstå som en attraktiv forening at være en del af.
NCM, NOM og ICM
ELSA Aarhus har været stærkt repræsenteret til både NCM i Aalborg, ICM i Constanta og NOM i
Tromsø. Derudover havde der været stor opbakning til at deltage i forårets møder, hvorfor det
selvfølgelig er rigtig ærgerligt, at både ICM i Malta og NCM i København blev aflyst grundet
COVID-19. ELSA Aarhus var dog stadigvæk talstærkt repræsenteret til stede under ELSA Denmarks
elektroniske generalforsamling, så der stadigvæk blev bakket op om netværket.
GDPR
Ved at opdatere vores privatlivspolitik og indmeldingsformular er vi fortsat GDPR-compliant.
FM:
Nadine kommer ind på dette om lidt. Men overodnet har ELSA Aarhus en god økonomi, og det
overskud der er blevet oparbejdet i løbet af året (især på baggrund af Juridisk Karrieredag) har været
altafgørende for at redde økonomien fra at gå i minus. Der er fortsat en fornuftig reserve og dette år
har især vist, at godt nok skal bestyrelsen ikke komme ud med et alt for stort overskud, men det er
også vigtigt at have en reserve der kan fungere som sikkerhedsnet til uforudsete situationer.
Derudover udarbejdede vi i vinters et budget, der kunne forudse ELSA Aarhus økonomiske situation,
hvilket gjorde det muligt for bestyrelsen at disponere i henhold hertil.
MKT:
Materiale til foreningen
I forbindelse med procedurekonkurrencen havde vi indgået aftale med et privat videofirma, som efter
planen skulle filme markedsføringsvideo om procedurekonkurrencen. Det færdige produkt ville
udgøre to videoer, herunder en generel video, der kunne bruges de kommende år til promovering af
procedurekonkurrencen, og derudover en video med særligt fokus på dette års hovedsponsor til
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konkurrencen, Kromann Reumert. Dette blev imidlertid desværre ikke en realitet grundet aflysning
af konkurrencen pga. situationen med COVID-19.
Hvad angår det materiale, vi imidlertid nåede at bestille og modtage, skal fremhæves muleposer med
ELSA Aarhus’ logo samt stregtegning af byretten, som skulle gives til deltagere og vejledere
indeholdende casen samt diverse merchandise.
Derudover har vi fået lavet et nyt roll-up banner til procedurekonkurrencen med dette års
samarbejdspartnere.
Hjemmesiden
ELSA Aarhus’ hjemmeside har undergået visse mindre ændringer. Det består bl.a. i en beskrivelse af
bestyrelsesposterne og opdatering af samarbejdspartnersiden.
Tiltag på de sociale medier
Hvad angår de sociale medier, har vi taget en række nye tiltag i brug i bestyrelsesåret 2019/2020.
For det første skal nævnes ’@ tag en ven’-konkurrencen på Facebook og Instagram i forbindelse med
vinsmagningen. Til efterårets vinsmagning var dette meget succesfuldt og gav stor eksponering på de
to sociale medier grundet de mange kommentarer på opslaget. Det er noget man bør se mere på
fremover som et alternativ til traditionel markedsføring.
Igen i år har der som optakt til procedurekonkurrencen været vejleder opslag på Facebook og
LinkedIn. Det første opslag gav over 100 ’likes’ på LinkedIn. Generelt var der igen i år stor
opmærksomhed omkring opslagene.
Hvad angår Instagram er der generelt set sket en videreførelse af sidste års arbejde med at fokusere
opslagene på Instagram på det mere uformelle og sociale aspekt af ELSA Aarhus.
Det seneste tiltag på de sociale medier har været testimonials fra tidligere aktive medlemmer af ELSA
Aarhus. Opslagene fungerede som en optakt til årets generalforsamling i ELSA Aarhus.
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Nøgletal
152 nye følgere på Facebook (nu i alt 1230),
154 nye følgere på Instagram (nu i alt 637),
131 nye følgere på LinkedIn,
30.042 eksponeringer i forbindelse med promoveringen af procedurekonkurrencen på LinkedIn
(perioden 3.2.2020 – 28-2.2020).
Key Areas
STEP:
Jobhunting
Det har været vanskeligt at finde praktikpladser. Der er i løbet af året kontaktet 66 virksomheder, men
desværre forgæves.
I foråret har der været fokus på at kontakte det offentlige, men corona har sat en stoppe for dette.
Stibo Systems, der i år har haft en praktikant har som følge af Corona måttet takke nej til en praktikant
i efteråret, men er fortsat interesseret ift. 2021
Praktikopholdet
I efteråret havde ELSA Aarhus for første gang i mange år en praktikant. Claudia, som praktikanten
hed, var ovenud tilfreds med både Stibo og ELSA, og Stibo har også givet en positiv evaluering.
Studenthunting
Der har været afholdt et arrangement ”Udlandspraktik – når det passer dig” Der var 20 tilmeldinger,
og var et stille og roligt arrangement med kaffe og kage. Her var to tidligere udsendte til stede og
fortalte om deres erfaringer og Sofie gav de fremmødte en introduktion til STEP og hvordan man
søger.
Der har ikke været så mange ansøgninger fra Aarhus Universitet i efteråret, og dette forår er cyklussen
ikke begyndt endnu grundet Corona.
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AA:
Der har været en masse forskellige arrangementer. VP’erne har støttet hinanden godt, og har haft
nogle dygtige og engagerede directors.
Der er blevet afholdt klassiske arrangementer som vinsmagninger, københavnertur og
procedurekonkurrencen, men der har også været nye arrangementer.
Der har desværre været en mindre opbakning til arrangementerne fra de studerende i løbet af året.
Arrangementerne har været som følger, med følgende deltagerantal;
Vinsmagning i efteråret
Grundet en ny aftale med Mevino blev prisen sat op fra 25 til 39 kr. Det er stadig billigt, og man får
jo ikke kun vin men også mad.
70 pladser og udsolgt.
CV og ansøgning med CA A-kasse
Arrangementet omhandlede, hvordan man skriver et godt CV og sender en god ansøgning. Det var
svært for AA at skaffe de 20 tilmeldinger som CA krævede, men det lykkedes til sidst.
Ubegrænset deltagerpladser. 25 tilmeldte.
Københavnertur
I år gik turen til SØIK og Bruun & Hjejle. Det gik rigtig godt og der var gode evalueringer fra
deltagerne, der dog ikke var lige så positivt stemt over for besøget ved Bruun & Hjejle. Derudover
havde JUS en københavnertur kort før vores, og derfor var der manglende tilslutning. Ud af de 50
pladser deltog 35.
Masterclass i forhandling med Kromann Reumert
To advokater gav et oplæg og de studerende fik tips og tricks til håndtering og løsning af civilretlige
tvister.
Ud af 65 pladser deltog 60. Det lå samtidig med NOM, hvorfor jeg selv bl.a. var forhindret i at deltage.
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Vinsmagning i foråret
Meget som det i efteråret, men dog ikke udsolgt denne gang.
63 deltagere ud af 70 mulige.
Røverhistorier fra retten med Kromann Reumert
Her gav to advokater et oplæg om det at procedere krydret med deres oplevelser fra retten. Det virkede
som en optakt til procedurekonkurrencen. Arrangementet havde 99 pladser og blev udsolgt og havde
en venteliste.
Procedurekonkurrencen
Der var store ambitioner for 20-års jubilæet, men det blev desværre aflyst af corona dagen inden
konkurrencens start.
De resterende arrangementer for foråret er desværre aflyst, og samarbejdspartnerne har ikke haft lyst
til at lave webinarer.
S&C:
Igen i år har posten været opdelt således, at en VP var ansvarlig for sommerskolen og en for
udlandsturen. Samarbejdet har fungeret rigtig godt og de har arbejdet godt om de andre projekter
såsom ELSA Day og Delegations.
ELSA Day
Temaet i år var ”Freedom of Expression Online”
Der var store ambitioner, og man arbejdede længe på et arrangement. Oprindeligt var Miriam
Michelsen i tankerne, men dette var ikke muligt. Derefter havde man kontakt til to forfattere, og et
gymnasium, hvor man ønskede at holde arrangementet. Desværre blev der meldt afbud, og i stedet
lavede man en løsning med åbent kontor, streaming af ELSA Day-videoer og en konkurrence om
bogen ”dit opslag er blevet fjernet”, der er skrevet af de to nævnte forfattere.
ELSA day var alligevel vellykket (og personligt må jeg sige, at det var meget hyggeligt med åbent
kontor).
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Udlandstur
Årets destination blev valgt sammen med directors og turen skulle gå til London.
Der var bl.a. planlagt et besøg ved Just Eats hovedkontor, Kromann Reumert og den danske
ambassade. Derudover var der planlagt en masse sociale ting såsom pub crawls sightseeing og møde
med ELSA Queen Mary.
Grundet for få tilmeldinger blev det besluttet at aflyse turen. Set i lyset af den nuværende situation er
det måske godt, at turen blev aflyst, men det kan man aldrig være sikker på.
Efterfølgende fik man bevilliget et legat. Dette kan søges til næste år.
Go international
Igen i år var der planlagt et arrangement med ELSA Denmark og DLA Piper omkring de
internationale muligheder i ELSA og DLA Piper. Det er dog aflyst grundet Corona, men håbet er, at
DLA vil en anden gang, da det var et godt arrangement sidste år og er en god reklame for vores tilbud.
Sommerskolen
Der har hele året været store ambitioner for sommerskolen. Temaet skulle være International
Arbitration & Competition Law. Emnet blev valgt dels fordi det fremgik af ELSA Internationals
statistikker, at netop disse emner var populære blandt tidligere ansøgere dels fordi vi havde et ønske
om at få et samarbejde med de større advokatkontorer og muligvis aflægge et besøg hos dem.
Og det viste sig simpelthen at være et super godt emne og særligt fordi vi fandt mange interessante
oplægsholdere på kort tid.
En sommerskole er naturligvis dyr, og kan desværre ikke afholdes uden bevillinger fra fonde. Det var
bl.a. bevillingerne, der var årsagen til at sommerskolen ikke blev en realitet i 2019. I år har vi haft en
super dygtig director som har samlet HELE 80.000 kr. fordelt over 5 bevillinger. Det tegnede dermed
super godt både akademisk, socialt og fagligt.
D. 27. april 2020 valgte ELSA International at aflyse hele SELS sommercyklusen. Det var virkelig
ærgerligt, men vores og deltagernes sundhed må naturligvis prioriteres højest under en sådan
sundhedskrise. Det er virkelig ærgerligt og særligt fordi der var udsigt til en virkelig god
sommerskole.
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ELSA Delegations
I år har vi under samtlige Delegations call valgt at skrive nogle opslag på dansk på de sociale medier
i håb om, at der ville være flere ansøgere fra Danmark. Det har givet pote, idet vi har fået flere
henvendelser fra studerende. Der var en enkel studerende afsted fra Aarhus og turen gik til FN i
Genevé.
50% af calls er desværre aflyst grundet Corona.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Repræsenteret af Nadine Knudsen.
Regnskabet delt op i 2, da regnskabsårets løber fra 1. april 2019 – 1. marts 2020 (derfor vil der være
overløb mellem de to bestyrelsesår).
Der er visse arrangementer/poster hvor den tidligere bestyrelses dispositioner også indgår, og derfor
er det mere retvisende at se på de tal i årsregnskabet, når den forrige bestyrelses indtægter og udgifter
trækkes fra.
Del 1: Årsregnskabet for hele regnskabsåret 2019-2020 (dvs. det fulde regnskab).
Fratrukket indtægter og udgifter fra forrige bestyrelsesår (ELSA Aarhus bestyrelse 2018/2019). Dette
er indtægter og udgifter fra perioden 1. april 2019 til 31. juli 2019 som er trukket fra.
Der er fratrukket beløb fra:
•

Øvrige: Deltagerbetaling for 7 personer til NCM foråret i KBH 2019 (1.050 kr. først lagt ud
af ELSA Aarhus og efterfølgende betalt af de enkelte deltagere),

•

Medlemskontingent,

•

Bestyrelsesarrangementer:
•

Afslutningsmiddag på Frankies for den forrige bestyrelsen 2018/2019 (- 2.375 kr.).

Del 2: Årsregnskabet fratrukket indtægter og udgifter fra forrige bestyrelsesår.
Fratrukket indtægter og udgifter fra forrige bestyrelsesår (ELSA Aarhus bestyrelse 2018/2019). Dette
er indtægter og udgifter fra perioden 1. april 2019 til 31. juli 2019.
Ændringerne er fremhævet med den orange farve.
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Der er fratrukket beløb fra:
•

•

Procedurekonkurrence:
•

Procedurekontingent til ELSA DK (-3.000 kr.),

•

Tryksager til Procedurekonkurrence (- 125 kr.),

•

Blomster til procedurekonkurrencen (- 600 kr.),

Udlandstur:
•

Udlandstur: Bus på Malta (-1.078,83 kr.),

•

Foldere til udlandstur (- 191,25 kr.),

•

SELS: Tilbagebetaling af sponsorat til Dansk Tennis Fond (- 15.000 kr.),

•

Tilbagebetaling af kontingent til TDG,

•

Øvrige arrangementer:
•

Indkøb til generalforsamling 2019 (chips, gaver og pizza) (- 1.781,55 kr. og - 124kr.).

Samlet resultat for Årsregnskabet 2019-2019:
Samlet resultat for hele regnskabsåret, er et overskud på: 26.836,23 kr.
Fratrukket indtægter og udgifter fra forrige bestyrelsesår:
Samlet resultat for vores bestyrelses år, et overskud på: 49.577,91 kr.
Dvs. at vores bestyrelse (bestyrelsen 2019-2020) har i slutningen af bestyrelsesåret genereret et
overskud på godt 50.000 kr. Det er rigtig flot.
ELSA Aarhus bestyrelse 2019/2020 kommer til at ende bestyrelsesåret med et overskud på: 10.617,41
kr.
De 10.617,41 kr. er beregnet ud fra Nadines overbliksdokument over bestyrelses økonomi (beregnet
ud fra det nuværende beløb på kontoen).
•

Der skal tilbagebetales 50.000 kr. i fondsmidler oprindeligt bevilget til SELS.

•

Vi skal modtage godt 14.000 kr. fra Danhostel.

•

Der er sat 3.150 kr. af til en afslutningsmiddag i bestyrelsen (350 kr. x 9 personer)

•

(I beløbet er også de 3.600 kr. som er vores beerpongborde der er betalt (det har vi valgt ikke
at trække fra reserven alligevel)).
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•

Konklusion: Alligevel ender bestyrelsesåret med er flot overskud, hvilket er virkelig godt gået
taget de særlige omstændigheder med corona i betragtning, som har haft en negativ
indvirkning på vores økonomi. Det overskud skal vi tage stilling til, hvad det skal bruges på,
evt. Merch, transitionweekend og sommerfest.

Gennemgang af indholdet af de enkelte poster:
Gennemgangen sker på baggrund af årsregnskabet fratrukket indtægter og udgifter fra den forrige
bestyrelse, da det er mest retvisende.
”Øvrige” dækker over:
•

Kortgebyrer

•

Gebyrer til MobilPay (der er kommet et månedligt gebyr på 49,75 kr. for at bruge MyShop).

•

ELSA tøj: Poloer til bestyrelsen samt T-shirts til storbestyrelsen betalt af ELSA. Yderligere
tøj (crewneck, hoodies, mv.) var egenbetaling, men penge lagt ud af ELSA.

•

Deltagerbetaling til NCM i Aalborg (6 deltagere), lagt ud af ELSA men var egenbetaling.

•

Chokoladejulekandrer til kontoret

•

Merchendise: 2 x beerpongborde

Posten ”Medlemskontingent” giver sig selv.
”ELSA-udgifter” dækker over:
•

ELSA Danmark medlemsgebyr (1.398 kr.)

•

Betaling af hjemmeside

•

Betaling af domæne

”Kontorhold” dækker over:
•

Toiletpapir

”Mødeudgifter” dækker over:
•

Mad til BM hos Mia.
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”Generelle sponsorater” dækker over:
•

De generelle sponsorater vi har modtaget.

•

Vi har undladt at opkræve to yderligere generelle sponsorater (som først faldt i foråret maj
2020 og juni 2020) på samlet 5.500 kr. (3.000 kr. fra Andersens Partners og 2.500 kr. fra
Gorrissen Federspiel) pga. corona.

”STEP” dækker over:
•

Transport

•

Kaffe, kage og service til et infoarrangement om udlandspraktik

”Bestyrelsesarrangementer” dækker over:
•

Slik, sodavand og chips til storbestyrelsesarrangement

”Flytning af penge” dækker over:
•

Bech-Bruun kom ved en fejl til at overfører 10.000 kr. til os, som var et sponsorat til ELSA
DK (og ikke os), hvorfor pengene også blev overført med det samme til ELSA DK.

”Vinsmagning” dækker over:
•

Vinsmagning både efteråret 2019 og foråret 2020.

•

Egenbetalinger på 39 kr.

•

Duge, servietter, bestik, mv.

•

Betaling til Mevino

•

Vinsmagningsarrangementet vil altid give underskud, men det tiltrækker for det første rigtig
mange medlemmer og så er det super hyggeligt.

”ELSA Day” dækker over:
•

En bog

•

Karameller
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•

Slik til kontoret

”Procedurekonkurrence” dækker over:
•

Indtægter: Vejledergebyrer til procedurekonkurrencen fra deltagende advokatkontorer.
•

Procedurekonkurrencen blev aflyst på grund af corona og derfor blev ALLE
vejledergebyrer tilbagebetalt. Se næste slide for en opgørelse af de samlede udgifter
til procedurekonkurrencen.

•

•

Udgifter:
•

Gebyr til ELSA DK (3.000 kr.)

•

Roll-ups

•

Muleposer med logo fra Retten i Aarhus

•

Navneskilte

•

Pokaler til vinderne

•

Delvis betaling af video

Opgørelse af de samlede udgifter til procedurekonkurrencen.
•

De 3.000 kr. i gebyr til ELSA DK er tilbagebetalt.

•

Vi har også modtaget næsten 1.000 kr. i rejseudgifter.

Vi har desværre måttet betale delvist for procedurevideoen, hvoraf resten skal betales næste år, når
procedurekonkurrencen afholdes.
”Procedurefordrag” dækker over:
•

Arrangementet Røverhistorier fra retten hvor der blev købt burger.

”Juridisk Karrieredag” dækker over:
•

Indtægter: Deltagernes betaling for standpladser: I alt 62.500 kr.

•

Udgifter til: Frugt, frokost sandwiches, drikkevarer, croissanter, kaffevogn, plakater,
navneskilte, brochurer

I alt blev der generet et overskud på over 29.000 kr., hvilket er super flot og giver foreningen frihed
til at bruge pengene på en måde, der kommer medlemmerne til gode.
”Udlandstur” dækker over:
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•

Indbetalinger af depositum fra udlandstur.

•

Tilbagebetaling af depositum for udlandstur, da den blev aflyst på grund af for få deltagere.

•

En udgift på 0,75 kr. fordi Rinor overførte pengene på MobilPay, hvorved vi mistet et gebyr
på 0,75 kr. til MobilePay.

”SELS” dækker over:
•

13.972,50 kr. i udgifter som er betaling af 25 % af totalbeløbet på 55.890,- til Danhostel.

•

50.000 kr. i indtægter fra fonde

•

Yderligere blev der indgået aftaler med to ekstra fonde (på i alt 30.000 kr.), så der i alt var
bevilget 80.000 kr. til SELS 2020.
•

Vi modtog de 10.000 kr. i det nye regnskabsår.

•

Da SELS er aflyst på grund af corona skal fondsmidlerne (i alt 60.000 kr.) tilbagebetales.

•

Derudover skal ELSA Aarhus modtage (have tilbagebetalt) de godt 14.000 kr. fra Danhostel.

•

Konklusion: Posten ender på 0 for dette bestyrelsesår.

Tour de fredagsbar - Ingen udgifter pga. corona.
”Øvrige” arrangementer dækker over:
•

Ting til rusugen: lagen, slik, reb (billig fornøjelse)

”Københavnertur – efter” dækker over:
•

Deltagerbetaling på 25 kr.

•

Udgifter til forplejning til busturen samt bussen.

•

(Det er helt almindelige at KBH-turen giver underskud. Igen er det en af de arrangementer,
hvor vi får medlemmer på. Et af de generelle sponsorater går til (delvis) betaling af turen)

Bemærkning vedr. Reserven:
Vandtætte skodder imellem reserven og den indeværende bestyrelses økonomi.
Den resterende del af reserven må ikke nedbringes yderligere, da disse penge er nødvendige for at
den nye bestyrelse ikke starter bestyrelsesåret ud med at gå i minus. Stort set alle indtægterne fra
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kontrakterne kommer først i løbet af efteråret og vinteren, og inden bestyrelsen når at få den indtægt,
så har den nogle store udgifter (introarrangement, vinsmagning, mv.). Det er derfor nødvendigt med
en reserve som fungerer som bestyrelsens økonomiske buffer, indtil bestyrelsen får indtægterne fra
kontrakterne. Formålet med reserven må således fremadrettet være en buffer, men som kommende
bestyrelse samtidig så vist muligt skal sørge for, ikke bliver forhøjet mere end nødvendigt. Man skal
netop huske, at ELSA er en nonprofitorganisation, så bestyrelsen skal være opmærksom på, at der
ikke må genereres (et større) overskud.
Det er en balancegang imellem at bruge penge, men stadig passe på økonomien.
Ingen spørgsmål til årsregnskabet.
Bemærkninger fra revisorerne:
Julie Nørgaard Rohde fremlægger revisorernes bemærkninger.
Gennemgået regnskabet for 2019/2020. Har kigget på hvordan pengene er brugt, hvorvidt de er blevet
brugt på ting der ligger inden for ELSA Aarhus’ område.
Stikprøvekontrol over journaliseringer og dertilhørende bilag.
Overordnet ser økonomien rigtig godt ud.
Der er et overskud, men ikke for stort.
Ingen bemærkninger til bilagene i forbindelse med stikprøvekontrollen.
Vil gerne rose Nadine for hendes arbejde og det flotte regnskab. Generel ros til foreningen der til
trods for Xorona har en rigtig flot og sund økonomi.
Indstiller som revisorer til godkendelse af regnskabsåret fra 2019/2020. Årsregnskabet er godkendt
(ingen stemmer imod).

6. Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1
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Ændring af ELSA Aarhus’ vedtægter – afgrænsning af medlemmer, kontingent og formalitet
Man vil gøre kontingentet studielangt. Forhåbning for flere aktive medlemmer – idet man ikke
behøver melde sig ind ingen.
Fornyelse af medlemskab fra år til år kan afholde personer fra at komme til arrangementer, da man
måske ikke gider betale for at komme til et arrangement, der finder sted i april, hvis ens medlemskab
så udløber til august.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 1(omvendt stemmeprocedure)
Vedtægtsændring angående forslag nr. 1 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 2
Ændring af ELSA Aarhus’ vedtægter – valgrunder
Spørgsmål fra Lærke:
Har bestyrelsen gjort tanker om, at man har valgt at sætte de tre poster sammen i forhold til at formålet
med at have President ståede alene er, fordi man således kan vælge, om man alligevel ikke vil stille
op til en af de øvrige poster
Hvis der eventuelt er kampvalg om formandsposten, kan det måske have en større betydning for de
øvrige, der har stillet op.
SVAR:
Det er ikke blevet diskuteret. Det blev det heller ikke til ELSA DK. Bliver det et problem fremover,
kan man eventuelt revurdere det igen.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 2
Vedtægtsændring angående forslag nr. 2 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 3
Ændring af ELSA Aarhus’ vedtægter - formalitet
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Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 3
Vedtægtsændring angående forslag nr. 3 er enstemmigt vedtaget.
ELSA Aarhus foreslår herefter en ændret dagsorden, således at man fjerner punktet med kontingent,
da det ikke længere er relevant, og at man sætter valg af President, Secretary General og Treasurer
sammen til et punkt.
7. Valg af President, Secretary General og Treasurer
Frederik Vahlgren nominerer Nadine Knudsen.
Valgtale ved Nadine Knudsen:
25 år gammel. Går på 6 semester.
Været med i ELSA i to år – director for S&C første år og det seneste år været Treasurer.
Ambition at skulle med til NOM. Derudover enten delegations/STEP/ICM.
Motivation: Ikke færdig med ELSA. Brænder for foreningslivet og alt det der følger med –
udfordringer, venskaber mv. Opsat på at lære mere og at bidrage med mere inden for ELSA.
Mål og fokusområder:
Coronahåndteringen. Svært at forudsige følgevirkningerne. Både i relation til samarbejdspartnere og
eventuel begrænsning i studiestarten. Ikke andet for end at holde øje med udviklingen.
Kan der ikke vendes tilbage til en hverdag, bliver det bestyrelsens fornemmeste opgave at finde en
løsning.
Fokus ligesom tidligere rekruttering af nye medlemmer – tæt samarbejde med næstformanden. Forsat
fokus i fremtiden – uden medlemmer kan foreningen smuldre. Vil gøre sit for, at det ikke kommer til
at ske. Et af tiltagene vil være en god kalender, der skal være tilgængelig på FB og hjemmesiden.
Overskuelig og indeholde oplysninger for storbestyrelsen, informationer om arrangementer for
medlemmer og informationer om arrangementer, der er åbne for alle. Vil udnytte FOMO-svagheden.
Det bliver lettere for de studerende at forudse, hvad der kommer til at ske i ELSA og bliver lettere at
se, hvad der har været af arrangementer tidligere.
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Samarbejdspartnere – fokus vil være at videreføre de gode samarbejdsaftaler og pleje relationerne.
Bibeholde den gode udvikling der er i gang. Fortsætte i den rigtige retning. Det seneste år foretaget
mange nye tiltag – bl.a. juridisk karrieredag. Vigtigt med nye, men også vigtigt at pleje de nuværende
og vigtige kerneområder (bl.a. SELS og udlandsturen). Disse har været særligt udfordret de sidste to
år. Vigtigt at de projekter der er, kan fortsætte deres fremgang. Ift. SELS har den været enormt
udfordret tidligere – vil støtte op om personerne der står for SELS og udlandsturen.
Board management – går stærkt ind for at der skal forventningsafstemmes. Været gode til i år. Vigtigt
at give frihed under ansvar. God sparring. Tror på, det giver de bedste resultater. Der skal være plads
til at begå fejl, der skal være plads til at man kan lære, og plads til at man kan rette op på sine fejl.
Vigtigt at udvise stor respekt for hinanden. Mange forskellige typer i foreninger – men der skal også
være plads til dette. Forskelligheder kan betyde udfordringer, men det er også der, vi kan lære mest
af hinanden.
Ingen spørgsmål til Nadine Knudsen.
Secretary General
Nadine Knudsen nominerer Astrid Emilie Bansmann.
Valgtale ved Astrid Emilie Bansmann:
23 år. Studerer på 4. semester.
Startede i ELSA i 2018. Været en aktiv del – først director for marketing i år VP for marketing.
Har deltaget i NOM i efteråret 2018. Kæmpe oplevelse.
I år nydt at være en del af bestyrelsen. Har indgået i et tæt samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i forhold til planlægningen af markedsføringen
Kun blevet mere tydeligt, hvor vigtigt det er at være en del af foreningslivet – konkret ELSA. Først
og fremmest fordi de andre i bestyrelsen er blevet tætte venner. ESLA bidrager til ens personlige og
faglige udvikling. Generelt rummer ELSA meget potentiale, som jeg gerne vil bringe videre.
Motivationen til at stille op.
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I det kommende bestyrelsesår lagt flere målsætninger for foreningen.
Øget synlighed i rusugen – har været et stort problem for rekrutterringen af medlemmer, at man
næsten ikke har fået lov til at gøre sig synlige (ændringer i instituttets regler). Situationen i år kommer
til at afhænge af corona, og hvilke regler instituttet vil lægge ud. Vil være et fokuspunkt at sikre, at
vi gør hvad der står i vores magt som forening at gøre os mest muligt synlige i rusugen.
Introarrangementet – vitalt for rekrutteringen af medlemmer. Sidste år blev der lagt meget vægt på,
hvordan de studerende kunne bidrage til ELSA. Der kom rekordmange ansøgninger til
directorposterne. Har overvejet, om det måske var en god idé med større fokus på, hvad ELSA kan
tilbyde de studerende af sociale og faglige arrangementer.
Sammenholdet i storbestyrelsen – godt sammenhold i år. Corona været skyld i at flere arrangementer
ikke er blevet en realitet. Forhåbning og mål for at der kan afholdes flere sociale arrangementer for
storbestyrelsen næste år – især i starten af året, så alle får en følelse af, at de hører til i foreningen.
Storbestyrelsen skal være en samlet enhed. Fx fællesspisning, pubcrawl, rystesammentur, bowling
mv.
Spørgsmål stillet til Astrid Emilie Bansmann:
Spørgsmål stillet af Elisabeth Sørensen
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan motivere torbestyrelsen til at deltage i nationale
og internationale arrangementer?
SVAR:
Opfordre til at man i de forskellige key areas kan holde flere sociale arrangementer. Når man føler,
man har det godt internt, vil der også være større sandsynlighed for, at man har lyst til at deltage i de
nationale og internationale arrangementer.
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Nu skal der forhåbentlig være NCM og NOM i Aarhus i efteråret. Hvordan tænker du dels at være
med omkring at arrangere og i forhold til, at du gerne vil have flere arrangementer ind i efteråret?
SVAR:
Sandt. Det er et forslag – de behøver ikke være placeret der. Hvis der kommer forhåbentligt mange
nye studerende, vil de også have meget at se til med deres hold. Tænker at NOM og NCM kommer i

Side 21 af 41

første række, men også vigtigt at prioritere, at der kommer et godt sammenhold internt i
storbestyrelsen.
Treasurer
Elisabeth Sørensen nominerer Nina Fredsøe Mølgaard.
Valgtale ved Nina Fredsøe Mølgaard:
Havde været i tvivl om, hvad næste år ville byde på i ELSA-regi. Dog blev hun opfordret til det, og
har fundet det meget interessant efter nærmere undersøgelse. Har snakket med tidligere
bestyrelsesmedlemmer

og

kommende

bestyrelsesmedlemmer

ift.

deres

visioner

og

bestyrelsesarbejde. Meget passioneret for ELSA og derfor vil hun meget gerne fortsætte. Pga. det
som ELSA har givet hende tidligere af erfaring, føler hun sig godt klædt på til at varetage opgaven.
Har en god mavefornemmelse ift. videreførelsen af ELSA Aarhus.
Ikke så meget erfaring med posten som kasserer. Dog ser hun ikke dette som en hindring, da hun:
•

Tidligere har været director for S&C med primært fokus på fondsansøgninger.

•

Hun har styr på tingene og få et generelt overblik.

Det er vigtigt for hende, at der vil være stor fokus på det sociale i foreningen, og det vil hun også
gerne vægte højt, så andre også får den gode oplevelse.
Vision: Tidligere kasserer har dannet grundstenene for et godt regnskab, og det vil hun meget gerne
videreføre.
Ingen spørgsmål til Nina Fredsøe Mølgaard.

Stemmeproceduren
Hemmeligt valg over Google forms. Elisabeth (nuværende sec.gen.) forklarer hvordan det fungerer,
og forklarer, hvordan valget er helt anonymt.
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Afstemning
Resultaterne:
President:
Stemmer for: 29
Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Dermed er Nadine Knudsen valgt som President.
Secretary General:
Stemmer for: 29
Stemmer imod: 1
Blanke: 0
Dermed er Astrid Emilie Bansmann valgt som Secretary General.
Treasurer:
Stemmer for: 28
Stemmer imod: 1
Blanke: 1
Dermed er Nina Fredsøe Mølgaard valgt som Treasurer.
8. Valg af Vice President in charge of Marketing, Vice President in charge of Academic
Activities, Vice President in charge of Seminars and Conferences, Vice President in charge
of Student Trainee Exchange Programme og Mentorkoordinator
Vice President in charge of Marketing
Astrid Emilie Bansmann nominerer Martin Dürr Jørgensen.
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Valgtale ved Martin Dürr Jørgensen:
20 år. 2. semester.
Det sidste år både director for marketing og STEP.
Tænkte egentlig at skulle forsætte som director i kommende bestyrelsesår, men valgte at gribe
opgaven. Går meget op i marketing. Var også med til at designe muleposen. Tænkte at det var en
opgave, han gladeligt vil gå ind til.
Går meget op i hjemmesider – har et firma med det. Synes generelt marketing er spændene. Kan
bidrage med meget til ELSA men også de arrangementer, der bliver afholdt gennem ELSA.
Fedt ved marketing, at det er et bindeled mellem alle afdelingerne. Vil fortsætte og arbejde på, at
marketing skal forblive den røde tråd, og vil være en man altid kan komme til i forhold til de
arrangementer, der skal holdes.
Ser frem til at fastholde det sociale, der er i ELSA, og som han har nydt godt af det første år på jura.
En af grundene til at stille op som VP.
Spørgsmål stillet til Martin Dürr Jørgensen:
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Kan du finde ud af Photoshop?
SVAR:
Har okay meget erfaring med Photoshop. Er ikke super i det, men er også god til Lightroom og
illustrator., som var de programmer, der blev brugt til muleposen.
Vice President in charge of Academic Activities
Mia Schmidt Abrahamsson nominerer Emma Brinch Nielsen.
Maria Bendsen Pedersen nominerer Johanne Rasmussen.
Valgtale ved Emma Brinch Nielsen:
22 år. Går på 2. semester.
Været director i AA det sidste bestyrelsesår. Været glad for at være medlem. Meldte sig ind fordi det
er vigtigt at have noget socialt på et studie, der er så fagligt. Har tidligere været en stor del af
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foreningsliv. Fedt at møde andre – også fra andre semestre. Har ført til nogle rigtig fine venskaber.
Har længe overvejet at stille op.
Vil gerne starte med at sige, at de to VP’er har gjort et rigtig godt arbejde. Både i forhold til at få en
til at føle sig velkommen i en ny gruppe, hvor man ikke kender nogen. Spændende at være med
selvom der har været aflysninger.
Nået frem til at hun ikke er færdig med AA. Brænder for foreningslivet og glæder sig til at se hvad
det kan bringe med sig.
Målsætning om en god procedurekonkurrence med inspiration fra dem, der har været der før, når hun
nu ikke selv har fået mulighed for at være med til det.
Brugt det første år på at falde til – er klar til at repræsentere ELSA Aarhus i fremtiden.
Fokuspunkter:
•

Procedurekonkurrence

•

Flere store arrangementer på tværs af storbestyrelsen

Klar til at lægge et stort stykke arbejde i det.
Tror Johanne og hende kan arrangere nogle gode arrangementer sammen.
Ingen spørgsmål til Emma Brinch Nielsen.
Valgtale ved Johanne Rasmussen:
22 år. 2. semester.
Director ved S&C. Maria hendes primære VP. De har gjort det godt. Ville gerne have fortsat der, men
føler der er andre kandidater, der også passer godt til den post. Føler AA vil passe godt. Har tidligere
siddet i foreninger for aktivitetsområdet.
Kendte ingen i Aarhus, da hun først flyttede til. ELSA har bidraget til et nyt fællesskab, hvor man
altid føler sig velkommen. Vil gerne videregive det til andre studerende, der kan have det på samme
måde.
Mål at give videre til andre og vise hvad ELSA egentlig er. Klargøre hvad man kan få ud af ELSA –
hvad medlemsskabet egentlig betyder, udover at man er med i en forening.
Tror på et godt samarbejde med Emma.
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Spørgsmål stillet til Johanne Rasmussen:
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson
AA posten har normalt været delt op, så den ene står for arrangementer og den anden for
procedurekonkurrencen. Har du overvejet, hvad du helst vil stå for?
SVAR:
Ingen specifikke krav. Skal afklare med Emma, hvad de begge to har lyst til. Åben over for det hele.
Vildt godt med et sammenspil, hvor man kan inddrage hinanden i idéerne.
Vice President in charge of Seminars and Conferences
Rinor Berisha nominerer Pernille Andersen og Julie Meinertz.
Maria Bendsen Pedersen nominerer Cecilie Fink og Ekaterina Khristoforova.
Valgtale ved Pernille Andersen:
4. semester.
Medlem i to år. Har været director for SELS. Baggrunden for at hun har fået blod på tanden til at
være med i bestyrelsen.
Stiller op til S&C, da det er her, hun nu har sin største interesse. Ser mest potentiale i sine ideér og
tanker. Kan sagtens se for sig at skulle være et andet sted senere – vil gerne være en del af ELSA
gennem hele studietiden.
Styrke samarbejdet på tværs af S&C.
Hvis ikke SELS havde været aflyst, kunne det have været en god idé at tilbyde directors fra
udlandsturen (der blev aflyst) at de kunne engagere sig i SELS.
SELS mest oplagt – men udelukker ikke udlandsturen. Har stået for fondansøgninger. Gået godt –
samlet 80.000 kr. ind. Været så heldige at få en af bevillingerne henstillet til næste år. Flere af fondene
og legaterne har vendt tilbage og sagt, at de gerne vil høre fra os næste år. Dette kan bruges i forhold
til både SELS og udlandsturen.
Ønsker et stærkt hold af directors på tværs af årgangene – giver mening at have nogle fra forskellige
årgange. Vigtigt med ansvar for directors – have dem med ind over beslutningsprocesserne, som
Rinor har været rigtig god til.
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Snakket med Cecilie om idéer. Komplimenterer hinanden rigtig godt. Udelukker dog ikke et
samarbejde med en af de andre kandidater, da de alle sammen er rigtig gode.
ELSA Day + delegations: Mere fokus på dette. ELSA Day blev ikke helt som forventet i år, men vil
tage dagen videre. Vil promovere delegations mere, få tidligere personer til at fortælle om deres
oplevelse.
Ingen spørgsmål til Pernille Andersen.
Valgtale ved Julie:
Snart 23. går på 4. semester.
Været director for SELS. Stod for det faglige.
Stillede op til director for at være en del af et fællesskab og for at have noget i studiet, der ikke bare
er at studere. Vil gerne fortsætte med at være en del af ELSA på grund af dette.
Har deltaget i en del ELSA-arrangementer. Var for nylig med på københavnerturen. Lærte lidt mere
om, hvordan man har et fællesskab inden for ELSA.
Var på Summer Law School i England sidste sommer. Derfor hun stillede op som director – ville
gerne give den her oplevelse til andre.
ELSA giver mulighed for at man kan mødes og lave nogle ting sammen, som relaterer sig både til det
sociale og det faglige. Både i Aarhus, resten af Danmark og resten af Europa. Stor glæde af
kontakterne fra summer school i England.
Vil gerne give muligheden videre til andre – kan gøres ved at være en del af bestyrelsen. Være med
til at skabe rammerne for et godt fællesskab i forhold til bestyrelsen, storbestyrelsen og de øvrige
medlemmer.
SELS aflyst pga. corona. Ked af det, da hele ”holdet” havde lavet et stort stykke arbejde. Fået en god
sommerskole op at køre. Stort ønske om at lave et fedt program næste år, der kan blive en realitet.
Spørgsmål stillet til Julie:
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Har du nogle præferencer i forhold til de øvrige kandidater, der stiller op?
SVAR:
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Ingen præferencer. Har det godt med de fleste. Vil sørge for at få et godt samarbejde uanset hvem
den anden bliver.
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Særlige tanker omkring ELSA Day og Delegations?
SVAR:
ELSA Day i år var mega fedt. Ærgerligt det ikke kunne lade sig gøre. Stort fokus som en del af S&C.
Måske mest der, man samarbejder med den anden VP’er, og det er fedt.
Spørgsmål stillet af Elisabeth Sørensen
Har du gjort dig tanker om, hvordan vil du motivere dine directors?
SVAR:
Har savnet at man kunne mødes lidt oftere. Måske lave andre ting end at mødes omkring dagsorden
mv. Eventuelt holde middage eller andre aktiviteter. Og at man også kan mødes med den anden
gruppe af directors (dem der primært står for udlandsturen).
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Har du nogle tanker omkring, hvordan du vil gribe det an at få folk til at tage af sted (student hunting)?
SVAR:
Fungerede rigtig godt for hende, at hun så det på ELSAs hjemmeside. Vil vise det tydeligere. Mangler
generelt mere information. Måske flere videoer om, hvordan det fungerer. Lave videoer om, hvordan
det var at være afsted på sommerskole. Synes også Go International var rigtig godt, og fik meget ud
af det. Sørge for at det kommer op at stå til efteråret.
Spørgsmål stillet af Johanne Rasmussen
Stiller du primært op i forhold til SELS?
SVAR:
Fordi hun har været afsted på summer school, er det her, hun har mest erfaring. Er dog ikke afvisende
over for at skulle stå for udlandsturen, hvis det er det det ender med.
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Spørgsmål stillet af Rinor Berisha
Kunne du godt være åben for, at man samarbejdede mere om både udlandsturen og SELS?
SVAR:
Var selv på det faglige ift. SELS, hvor der var rigtig meget i efteråret. Men tænker sagtens man kan
lave et samarbejde på tværs. Formålet med S&C er jo både udlandsturen og SELS – det er et samlet
team. Vil tale for, at man samarbejder.
Valgtale ved Cecilie Fink:
4. semester. Været medlem siden 1. semester.
Stiller op fordi det kunne være en spændende bestyrelsespost at få lov til at prøve kræfter med.
Director i S&C og ansvarlig for det faglige program på udlandsturen. Erfaringer med at man bruger
meget tid og lægger mange kræfter i tiden op til udlandsturen. Erfaringen vil hun tage med sig næste
år.
Skal starte på sit 3. år, men tror på, at hun sagtens kan strukturer sin tid og kombinere forening og
studie. Synes der er en lyst til, at selvom man har været mange timer på en læsesal at bruge tiden på
at lave noget, der har med ELSA at gøre, fordi ELSA bidrager med så meget andet end det boglige
gør. Var selv med på udlandsturen til Malta. Det at man er afsted med en gruppe mennesker, der har
samme interesser som en selv, og hvor man hurtigt får opbygget et godt fællesskab er vigtigt – og vil
vise andre, hvordan det er.
Stiller op med Pernille. Komplimenterer hinanden godt. Har været på rejser sammen – udover ELSA.
Ikke i tvivl om, at de udgør et godt makkerpar. Vil dog ikke sige fra i forhold til de andre kandidater.
Gode kandidater, der stiller op.
Fokuspunkter:
Markedsføringen – udlandsturen til London blev ikke til noget grundet for få tilmeldinger. Nok fordi
der skal ændres på nogle ting – mere aggressiv markedsføring. Især i forhold til de første
årsstuderende. Disse ofte bange for, om man godt have tid til at tage af sted midt i studiet – dette
element skal man have med i markedsføringen – man kan sagtens tage med, selvom det kan virke
uoverskueligt.
Tidligere studerendes erfaringer skal ud på SoMe for at skabe fokus.
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Den personlige erfaring er ved udlandsturen, men vil ellers også gerne SELS.
Har meget lyst til at det skal lykkes – der skal stables både udlandstur og SELS på benene næste år.
Rinor og Maria har gjort et fantastisk arbejde, som hun vil arbejde videre med. Har været skønt at
være director for dem, og håber at man kan inddrage nye directors ligeså meget som de har gjort.
Spørgsmål stillet til Cecilie Fink:
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Hvordan ser du din fremtid i ELSA i forhold til at fortsætte?
SVAR:
Vil være ked af at skulle melde sig ud af fællesskabet. Vil fortsætte i ELSA, hvis hun ikke bliver
valgt. Ved ikke om det skal være et af de andre områder.
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Opfølgende: Også i forhold til deltagelse i arrangementer mv.?
SVAR:
Ikke været med til nogle af de internationale møder endnu. Vil rigtig gerne fremover. Vil være noget
der skal prioriteres, men helt klart NCM eller nogle af de andre ting, hun gerne vil deltage i.
Spørgsmål stillet af Johanne Rasmussen
Har du tænkt over, hvor turen skal gå hen, hvis du bliver valgt til udlandsturen?
SVAR:
Muligheder i London, da man allerede har kontakter der i forbindelse med, at udlandsturen i år ikke
blev til noget. Vil ellers inddrage directors i beslutningen.
Spørgsmål stillet af Elisabeth Sørensen
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil motivere dine directors?
SVAR:
Maria gav dem lov til at inddrage sig meget, så det fokus vil hun også have. Det at inddrage directors
er en ligeså stor del af det. Vil høre, hvad de tænker. Samtidig vil hun også holde hyggeaftenener –
noget afslappet, men stadig får man også lavet noget.
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Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Problematisk i forhold til det tidspunkt der bliver promoveret for det – foregår over en
eksamensperiode. Hvad tænker du i forhold til at få tidligere styr på destinationen eller tidspunktet?
Så man ikke behøver promovere over eksamensperioden.
SVAR:
Er lidt blank på den.
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Bliver det ikke lidt problematisk, hvis man først i september skal tiltrække directors og først derefter
får nogle, og man så derefter skal vælge destination?
SVAR:
Kan godt se problemstillingen. Tænker bare at netop det med destinationen er meget grundlæggende
for udlandsturen, så vil være ked af ikke at inddrage dem i det. Kan gøres hurtigere end det blev gjort
i år, fordi der var noget uenighed om destinationen. Der vil derfor kunne sparres noget tid.
Spørgsmål stillet af Frederik Vahlgren
Hvad tænker du om, at man i stedet for at have forskellige destinationer har en fast destination hvert
år?
SVAR:
Synes det er bedst at variere den. Har man nogle af de ældre studerende, der har været med lige da de
startede, synes hun det er dumt, at det er samme destination, som da de startede.
Valgtale ved Ekaterina Khristoforova:
19 år. Går på 2. semester
Meldte sig ind til introarrangementet, og ansøgte som director, fordi hun gerne ville blive en aktiv
del af ELSA Aarhus. Har været med til NCM i Aalborg – gav stor indsigt i, hvordan ELSA hænger
sammen internt. Har deltaget i flere arrangementer.
Har været med til at planlægge udlandsturen til London (det faglige). Sad med Maria. Men har været
rigtig glad for at have haft både Maria og Rinor som VP’er – har gjort et rigtig godt stykke arbejde.
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Motivation – rigtig glad for foreningen. International. Rart at lave andet end at sidde med bøgerne.
Nysgerrig på at finde ud af, hvilke muligheder hun selv har nationalt og internationalt med
uddannelse.
Stort netværk – holder meget af det. Folk meget imødekommende. Som førsteårs studerende hjælper
det rigtig meget, at man har noget støtte i en forening. Vil rigtig gerne bidrage og fastholde det sociale
element, der er i ELSA.
Målsætninger:
Nødt til at tænke kreativt – usikkert hvad der kommer til at ske på grund af corona. I S&C er det
meget internationalt – hvis vi går ud fra, at udlandsturen ikke bliver til noget, vil hun rigtig gerne
være med til at skabe en større transferens, så hun kan vise, hvordan en udlandstur kan bidrage både
fagligt og socialt, og at det ikke gør noget at gå glip af nogle forelæsninger. Det er ikke så farligt som
det lyder. Det er en vigtig del og det går ikke så meget ud over læsningen, som man regner med.
Mere fundraising under udlandsturen, så turen kan lade sig gøre, selvom der vil være et færre
deltagerantal
Villig til at hjælpe med SELS og de øvrige ting, men erfaringen er primært ved udlandsturen og vil
foretrække at blive valgt ind der. Nysgerrig efter hvordan det hænger sammen. Vil gerne blive klogere
på ELSA Day og delegations.
Skabe mere opmærksomhed omkring ELSA Day – måske forsøge at inddrage nogle af de andre
nationale ELSA grupper.
Ingen spørgsmål til Ekaterina Khristoforova.
Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme
Sofie Friis Christensen nominerer Frederikke Steffensen.
Valgtale ved Frederikke Steffensen:
6. semester.
Startede i ELSA i dette bestyrelsesår. Director for STEP. Vil gerne fortsætte med at være indover
STEP. Har længe overvejet at stille op.
Synes ideen om en udlandstur uafhængig af semesteret er genialt.
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Vil bidrage med mere og lære mere.
Målsætninger:
Hvis hun bliver valgt, vil hun gerne finde i hvert fald én praktikplads, hvilket har været rimeligt svært
at finde flere af i dette bestyrelsesår. Kræver meget arbejde og måske også en smule held i forhold til
coronasituationen. Ved der er flere muligheder.
Vil skabe mere fokus på STEP.
Vil gerne lave et arrangement, og finde ud af, om der er en samarbejdspartner, der vil være med til
dette. Både for at få det ud til de studerende, men også for at få flere firmaer til at indgå et samarbejde
med STEP.
Været rigtig glad for at være en del af STEP og en del af ELSA. Vil elske at føre denne begejstring
videre til næste år.
Ingen spørgsmål til Frederikke Steffensen.
Afstemning
Resultaterne:
Vice President in charge of Marketing:
Martin Dürr
Stemmer for: 30
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Ugyldig: 1
Dermed er Martin Dürr valgt som Vice President in charge of Marketing.
Vice President in charge of Academic Activities:
Emma Brinch Nielsen
Stemmer for: 28
Stemmer imod: 1
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Blanke: 1
Ugyldig: 1
Dermed er Emma Brinch Nielsen valgt som Vice President in charge of Academic Activities.
Vice President in charge of Academic Activities:
Johanne Rasmussen
Stemmer for: 26
Stemmer imod: 2
Blanke: 2
Ugyldig: 1
Dermed er Johanne Rasmussen valgt som Vice President in charge of Academic Activities.
Vice President in charge of Seminars and Conferences:
Første valgrunde
Pernille Andersen
Stemmer for: 14
Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Julie Meinertz
Stemmer for: 13
Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Ugyldig: 1
Cecilie Fink
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
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Blanke: 0
Ugyldig: 1
Ekaterina Kristoforova
Stemmer for: 14
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Cecilie Fink valgt som Vice President in charge of Seminars and Conferences
Stemmelighed mellem Pernille og Ekaterina. Der skal derfor stemmes igen for at finde den sidste
kandidat til S&C-posten. Dette kræver et flertal på 16 stemmer. Én stemme pr. mand.
Anden valgrunde:
Pernille Andersen
Stemmer for: 12
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Ekaterina Khristoforova
Stemmer for: 18
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Ekaterina Khristoforova valgt som Vice President in charge of Seminars and Conferences.
Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme:
Stemmer for: 30
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
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Dermed er Frederikke Steffensen valgt som Vice President in charge of Student Trainee Exchange
Programme.
9. Valg af 2 revisorer
Elisabeth Sørensen nominerer Wiktor Szteyner og Frederik Vahlgren.
Valgtale ved Wiktor Szteyner:
Formand for ELSA DK. Tidligere været i ELSA Aarhus i to år – director for STEP og VP for STEP.
Stiller op, fordi der ikke rigtigt er andre, og derfor vil han gerne hjælpe til.
Kan finde ud af excel, fordi han tidligere har gået på HHX.
Ingen spørgsmål til Wiktor.
Valgtale ved Frederik Vahlgren:
Formand for ELSA Aarhus nu.
Ikke de store forudsætninger for at være revisor, men tænker, at det nok skal gå.
Ingen spørgsmål til Frederik.
Afstemning
Resultaterne:
Wiktor Szteyner
Stemmer for: 21
Stemmer imod: 2
Blanke: 1
Dermed er Wiktor Szteyner valgt som revisor
Frederik Vahlgren
Stemmer for: 24
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Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Dermed er Frederik Vahlgren valgt som revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
Elisabeth Sørensen nominerer Daniel Sørensen.
Valgtale ved Daniel Sørensen:
Nuværende næstformand i ELSA DK. Tidligere director i AA og IM i ELSA Aarhus.
Satser på at Wictor og Frederik vil klare det fremragende, men kan godt finde ud af lidt excel, hvis
det bliver nødvendigt.
Afstemning
Resultaterne:
Stemmer for: 24
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Daniel Sørensen valgt som revisorsuppleant
11. Nominering af æresmedlem
Frederik Vahlgren nominerer på vegne af ELSA Aarhus Daniel Sørensen.
Begrundelse:
Daniel er af ELSA Aarhus’ bestyrelse 2019/2020 nomineret som æresmedlem af ELSA Aarhus.
Baggrunden for nomineringen er, at Daniel igennem de sidste år har ydet en stor indsats i netværket.
Først for lokalgruppen og senere hen for hele det danske netværk. Daniel er et bevis på, at det betaler
sig at turde vove at blive aktiv i ELSA selv om man ikke har været med siden start.
Daniel har på kort tid opbygget en stor erfaring, og nyder stor respekt af alle medlemmer både lokalt,
nationalt og i hele netværket.
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Daniel har altid stået til rådighed for netværket og bestyrelsen og bidraget med viden og gode råd.
Daniel tager sig tid til selv de mindste problemer, og er altid til rådighed for netværket.
Daniel udmærker sig ved at gå helhjertet ind i tingene og har i år været særdeles værdifuld for ELSA
Aarhus såvel som resten af det danske netværk. Man er altid i sikre og kyndige hænder når man er i
selskab med Daniel - om det er på et slidt hotel i Aserbajdsjan eller i kaosset i Jomfru Ane Gade.
Daniel har spillet en afgørende rolle i udviklingen af ELSA Denmark, og vil stå som et forbillede for
nuværende som fremtidige medlemmer af ELSA Aarhus.
Frederik Vahlgren nominerer på vegne af ELSA Aarhus Wiktor Szteyner.
Begrundelse:
Wiktor har været en del af ELSA-netværket igennem hele sin studietid, og har gennem sine 3 år
kæmpet en brav kamp for foreningen og dens medlemmer. Hans dedikation og hårde arbejde er
bestemt ikke gået ubemærket hen. Vi ønsker derfor med denne titel at give Wiktor et skulderklap for
hans enorme ihærdighed og arbejdsomhed. Han har høje ambitioner, både hvad angår de opgaver han
giver sig i kast med og hans egen præstation i arbejdet. Wiktors dedikation og arbejdsomhed har stået
på siden Wiktor startede som director i STEP. Efterfølgende har både hans ansvarsbevidste og
stålsatte mindset været af stor værdi ved posten som Vice President for STEP i ELSA Aarhus og som
Formand i ELSA Denmark.
Derudover har han påtaget sig en betydelig mængde arbejde i forbindelse med ELSA Denmarks
Marketing.
Wiktor er altid klar til at påtage sig en ekstra opgave eller to, også selvom han har nok opgaver
foruden, og trods de mange bolde i luften lykkedes det altid for Wiktor at komme godt i mål med sine
projekter.
Wiktor vil altid være en del af ELSA i ånden, og man kan altid regne med ham, uanset hvad man
måtte have brug for - det være sig ELSA sparring eller en kammerat.
Wiktor har altid gjort et stort indtryk på dem, der har været hans vej forbi, og har været en professionel
frontfigur overfor ELSA Aarhus’ og ELSA Denmarks samarbejdspartnere.
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Wiktor vil blive husket for sit engagement og evne til at få ført alle opgaverne til dørs - og for at være
en førsteklasses kammerat.
Astrid Emilie Bansmann nominerer Morten Bangsgaard Kjeldsen.
Begrundelse:
Da jeg startede som director for MKT ELSA Aarhus tilbage i 2018, hvor både ELSA og studiet var
helt nyt, var Morten (sammen med Elisabeth) virkelig god/gode til at få en til at føle sig velkommen
både internt i Marketing, men også generelt i ELSA.
Morten har ikke desto mindre været en stor hjælp i forbindelse med mit år som VP Marketing, hvor
han har været meget behjælpelig med diverse materiale, som han tidligere har brugt i sit arbejde som
marketeer. Dette bl.a. i forbindelse med video angående promovering af procedurekonkurrencen i år,
men også ift. billeder, som han har taget af Århus By og Aarhus Universitet, som jeg flittigt har
benyttet mig af i forbindelse med flere marketing-projekter.
Til trods for, at Morten ikke længere er en aktiv del af ELSA Aarhus, har han virkelig været yderst
behjælpelig og altid svaret hurtigt på mine mange spørgsmål, hvilket jeg har sat stor pris på.
Dette synes jeg fortjener ros og et stort skulderklap. Derfor indstiller jeg Morten til æresmedlem.
Afstemning
Resultaterne:
Wiktor Szteyner
Stemmer for: 24
Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Dermed er Wiktor Szteyner valgt som æresmedlem af ELSA Aarhus 2019/2020
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Daniel Sørensen
Stemmer for: 22
Stemmer imod: 0
Blanke: 3
Dermed er Daniel Sørensen valgt som æresmedlem af ELSA Aarhus 2019/2020
Morten Bangsgaard Kjeldsen
Stemmer for: 22
Stemmer imod: 0
Blanke: 3
Dermed er Morten Bangsgaard Kjeldsen valgt som æresmedlem af ELSA Aarhus 2019/2020
12. Eventuelt
Frederik holder tale:
Det her er på ingen måde den Generalforsamling vi havde håbet på. Det her skulle på mange måder
være en kulmination på et enormt godt bestyrelsesår. Der har fra alle poster været ydet et så utroligt
flot arbejde, og jeg er så ærgerlig over, at flere af jer står tilbage med en tom fornemmelse oven på,
at godt et helt års arbejde forsvandt fra en dag til en anden.
Generalforsamlingen plejer at være fyldt med følelser, og skal man se et lyspunkt i, at den er
elektronisk, så må det nok være, at jeg derved undgår at stå og græde foran jer alle sammen.
Der skal lyde en stor tak til alle directors for deres indsats i løbet af hele året. Det er en skam, at ikke
flere af jer har haft mulighed for at deltage i nationale og internationale møder, men jeg håber, at de
af jer der har muligheden herfor, gør brug af den fremover.
Som det er blevet nævnt flere gange, så er ELSA Aarhus en rigtig god og sund forening. Vi har meget
at være stolte over, men der er selvfølgelig også plads til forbedring. Jeg håber, at den nye bestyrelse
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får et helt igennem fantastisk år, og jeg glæder mig til at følge jer og mødes med jer til møder i
netværket og forhåbentlig står døren til kontoret atter åben igen på den anden side af ferien.
ELSA Aarhus vil altid have en særlig plads i mit hjerte. Jeg har mødt så utroligt mange fantastiske
mennesker, og jeg vil nok have haft en grå og kedelig tid på studiet, hvis det ikke havde været for
ELSA.
Til bestyrelsen skal der lyde den største tak.
Jeg er glad for at kunne kalde jer alle mine venner, og jeg sætter så stor pris på jer alle.
Jeg håber, at I har haft et rigtig godt år på trods af den turbulente tid vi lever i. Det har været en
fornøjelse hele vejen. De lange svedige bestyrelsesmøder, de ophedede diskussioner, men ikke mindst
de mange smil og grin.
Tak for jer og tak til alle der har deltaget i denne elektroniske generalforsamling. Vi ses forhåbentlig
snart – med behørig afstand.
Elisabeth holder tale:
Tak til Daniel for at være dirigent og til Nina for at være referent.
Tak for at deltage i denne generalforsamling, der har været anerledes og præget af tekniske problemer.
Er enig med Frederik i de ord, der er blevet sagt.
Daniel slutter af med at takke for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:18.
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