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Astrid Emilie Bansmann byder velkommen.
1. Valg af dirigent
ELSA Aarhus’ bestyrelse indstiller Mia Schmidt Abrahamsson som dirigent.
Mia accepterer nomineringen.
2. Valg af referent
ELSA Aarhus’ bestyrelse indstiller Cecilie Fink som referent.
Cecilie accepterer nomineringen.
Mia 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 de sociale medier.
3. Godkendelse af formen for generalforsamlingen
Astrid forklarer, hvorledes vi har været nødsaget til at afholde generalforsamlingen online, idet en
fysisk generalforsamling ikke er muligt grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19.
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
Nadine Knudsen (formand for ELSA Aarhus) fremlægger årsberetning:
Board Management, External Relations and Expansion (BEE):
Som formand har mine to vigtigste opgaver i dette bestyrelsesår været indgåelse af
samarbejdsaftaler og support af bestyrelsen.
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Board Management
Der har i år ligget meget arbejde i at støtte en bestyrelse og en forening i sin helhed, der har været
hårdt ramt af restriktionerne som følge af Covid-19. Mit fokus har derfor i stor grad været på
bestyrelsens motivation og trivsel i en tid, hvor meget af det sociale er barberet væk og der af den
grund har været en overvægt af den faglige arbejdsbyrde gennem året.
Jeg er meget stolt over, hvordan bestyrelsen er kommet igennem så udfordrende et år. Der er tale
om en bestyrelse, der har været enormt omstillingsparate, haft uanede mængder af gå på mod og
som har hængt i til det sidste. Ser man tilbage på året, er det trods alt lykkedes alle at gennemføre
rigtig mange vellykkede projekter. Dette har alene kunne ladet sig gøre, fordi ELSA Aarhus endnu
en gang er privilegeret af at bestå af meget ambitiøse og dygtige bestyrelsesmedlemmer.
Expansion
Grundet pandemiens meget direkte påvirkning af foreningslivet, har området expansion ikke i
samme grad haft prioritet som det ville under et normalt bestyrelsesår. Når det er sagt, så er der
alligevel sket en del nye tiltag.
ELSA Aarhus’ vinsmagning har altid været et populært og attraktivt arrangement og trækker mange
nye medlemmer til foreningen. I år er der indgået en ny samarbejdsaftale med VinDanmark i stedet
for Mevino. Det har været et fuldstændig uproblematisk samarbejde, hvor VinDanmark, modsat
tidligere års vinsmagninger, har lagt lokaler til arrangementet og stået for alt opdækning og
oprydning i forbindelse med arrangementet. Det gør selvsagt selve afholdelsen enormt let for os.
Jeg er derfor utroligt glad for, det nye samarbejde. Vi har heldigvis ikke endegyldigt sagt farvel til
Mevino, som vi fortsat har brugt i forbindelse med vingaver.
Procedurekonkurrencen har, selvom det ikke er formandens ansvarsområde, stået øverst på
prioritetslisten. I år har formatet og afholdelsen været meget påvirket af restriktionerne i forbindelse
med Covid-19, men det et til gengæld også lykkedes os for første gang at livestreame konkurrencen,
hvilket jeg er utroligt stolt over. Det har været enormt tilfredsstillende at procedurekonkurrencen i
år rent faktisk blev gennemført og her skal der helt særligt lyde en stor tak til Nanna Wiebenson
(Vice President in charge of Academic Activities), der bærer ansvaret herfor.
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Procedurekonkurrencen er en central del af foreningens portefølje, og tiltrækker mange stærke
samarbejdspartnere. Vores professionelle arbejde med konkurrencen er igen i år kommet os til
gode, da behovet for to nye vejledere meldte sig. Gorrissen Federspiel kunne grundet usikkerheden i
forbindelse med Covid-19 ikke stille med en vejleder. I stedet genoptog vi et gammelt men gavnligt
samarbejde med Holst, Advokater. Så er der også sket det at sidste års vejleder fra
Kammeradvokaten - Advokatfirmaet Poul Smith havde fået ny arbejdsgiver, og derfor kunne
Kammeradvokaten ikke stille med en vejleder i år. Vi fortsatte derfor det langvarige og gode
samarbejde med selvsamme vejleder, og der blev dermed for første gang indgået en
samarbejdsaftale med Clemens Advokatfirma.
External Relations
ELSA Aarhus har en række langvarige og stabile samarbejdsaftaler, og vi er som forening meget
anerkendte for vores professionelle tilgang i disse samarbejder. Dette værdsættes af vores
samarbejdspartnere. Det var igen i år oplagt at gentegne mange samarbejdsaftaler fra året forinden.
Alle samarbejdsaftaler på nær aftalen med Kammeradvokaten (nævnte ovenfor) blev gentegnet.
Flere af aftalerne er blevet tilpasset bestyrelsens ønsker for i år og der er samtidig taget højde for de
yderligere udfordringer som følge af Covid-19.
Den største udfordring i år, har været at tiltrække nok medlemmer. Dette skyldes utvivlsomt Covid19. Med mere genåbning og vacciner i sigte, ser vi alle mod lysere og nemmere tider, hvad dette
angår. Jeg vil på trods heraf stadig på det kraftigste opfordre til, at man foretager en meget aktiv og
progressiv rekruttering af medlemmer det kommende bestyrelsesår. Dette er trods alt grundstenen
for foreningens overlevelse.

Supporting areas:
Internal Management (IM):
Fokus har været at sikre, at storbestyrelsen fungerer som én samlet enhed. Det har været søgt opnået
gennem sociale arrangementer for storbestyrelsen i det omfang, disse har kunnet lade sig gøre.
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Formålet hermed har været at styrke foreningens sammenhængskraft samt motiverer aktive ELSA
medlemmer til at engagere sig endnu mere i netværket. Det er vigtigt for ELSA Aarhus’ fremtid, at
vi hvert år kan stille en stærk og kompetent bestyrelse. Og dette sker netop gennem inddragelse af
alle i foreningen – forhåbentlig med det resultat, at alle føler sig som én stor ELSA familie.
Det er klart at Covid-19 har udfordret de sociale tiltag, men det er alligevel lykkedes at afholde et
halloween-arrangement i efteråret samt en virtuel ELSA fest efter vintereksaminerne. Begge
arrangementerne mødte stor opbakning og der var meget aktiv deltagelse fra alle.
Vi ser frem mod en sommer, hvor vi håber på at kunne afholde fysisk transition samt en stor
sommerfest for hele storbestyrelsen.
Rusugen og introarrangement
Foreningerne har ikke i år kunnet blive inddraget i hverken rusugen eller introarrangementer. Til
gengæld blev der kort herefter af RUSSEK afholdt et komprimeret arrangement, hvor alle
foreningerne kunne få lov at præsenterer sig selv foran de nye russere. Til arrangementet havde vi
lavet en video, men uheldigvis kunne den ikke afspilles på dagen. Det lykkedes dog alligevel at
komme med en fornuftig præsentation af foreningen og vi mærkede også med det samme en
stigende interesse og aktivitet omkring os som følge heraf. Videoen om ELSA Aarhus blev herefter
delt på Facebook, og fik rigtig mange visninger.
Det er klart at vi ikke har haft samme gennemslagskraft i år sammenlignet med tidligere år, men det
er samtidig vigtig at understrege, at vi fået en masse dygtige og engagerede directors alligevel, og
det skal vi være meget glade for.
NCM, NOM og ICM
NOM, der skulle have været afholdt i Aarhus i efteråret 2020 måtte aflyses som følge af Covid-19.
Den gode nyhed er, at der igen i år til efteråret 2021 bliver mulighed for at stille med en stor
delegation til NOM, idet det fortsat er planen, at NOM skal afholdes i Aarhus. I år går således vi
stærkt ud fra, at NOM 2021 bliver en realitet.
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NCM og ICM har desværre kun kunnet afholdes online. Til trods herfor har der været stor
opbakning til NCM fra hele storbestyrelsen, og det glæder os især at så mange directors valgt at
deltage. Opbakningen til ICM har været mindre end sædvanligt, men det skyldes utvivlsom at også
det måtte afholdes online, hvilket ikke er optimalt.
Det er forhåbningen, at det er det sidste bestyrelsesår med online møder og at traditionerne samt de
interne relationer videreføres og opbygges til kommende fysiske møder i netværket – såvel nationalt
som internationalt.

Financial Management (FM):
Nina kommer mere detaljeret ind på regnskabet i sin gennemgang heraf. Overordnet set har ELSA
Aarhus en sund og stabil økonomi.
Covid-19 har medført at Juridisk Karrieredag, der skabte et stort overskud sidste år, måtte aflyses.
Omvendt har der også som følge af Covid-19 været langt færre udgifter. Derfor er økonomien ikke
er blevet påvirket i negativ retning, og vi slutter stadig bestyrelsesåret af med et overskud.
Sidste år var der fokus på at fastholde en reserve både som økonomisk buffer men også i tilfælde af
uforudsete udgifter. Denne reserve har vi valgt at bibeholde i overensstemmelse med sidste år.

Marketing (MKT):
I et år hvor online aktiviteter er blevet den nye norm, så er det klart, at foreningen ar været særlig
afhængig af at kunne markedsføre sig digitalt. Dette har vi også i den grad levet op til og der har
været løbende aktivitet på alle vores sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) samt
hjemmesiden.
Særligt for i år skal fremhæves to store projekter på posten: dels introvideoen og dels live stream af
procedurekonkurrencen. Der er tale om tiltag som har været helt nye for foreningen og som er
blevet modtaget enorm godt. Det er også tiltag der har være nødvendige for at nå ud til flere, nu
hvor vi meget længe ikke har kunnet hverken mødes fysisk eller forsamles i større grupper. Om det
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bliver nødvendigt at videreføre til næste år, er svært at forudsige, men der er i hvert fald blevet gjort
en masse gode erfaringer.

Student Trainee Exchange Programme (STEP):
STEP har været særligt hårdt ramt i år grundet det internationale aspekt.
I relation til jobhunting har det været vanskeligt at finde praktikpladser grundet Covid-19. Flere
virksomheder har dog ytret, at de gerne vil kontaktes igen senere, når landet og resten af verden står
i en mere stabil og forudsigelig situation.
I relation til studenthunting har dette været sat i bero, da det ikke har givet mening, og som oftest
heller ikke været muligt, at sende danske studerende ud i verden i år.
Fremtiden ser dog lys ud og man kan kun forestille sige, at der med genåbning og vacciner også
følger en øget rejselyst blandt de studerende. Det er derfor med stor tiltro til, at der vil være mere
aktivitet på posten til næste bestyrelsesår, end der har været det indeværende år.

Academic Activities:
Vinsmagning
I slutningen af september 2020 blev der afholdt en vellykket vinsmagning hos den nye
samarbejdspartner VinDanmark. Ganske som tidligere år, blev arrangementet hurtigt udsolgt og
interessen for at komme på venteliste var stor. Vinsmagningen blev afholdt i VinDanmarks lokaler,
som også stor for alt opdækning og oprydning. Dette er anderledes end fra tidligere år, hvor
vinsmagningen har været afholdt i lokaler på Aarhus Universitet. Traditionen tro blev hver vin
præsenteret og der var mulighed for at købe et par flasker hjem til god pris efterfølgende. Der
manglede hverken vin eller godt humør den aften.
Det har endnu ikke være muligt at afholde forårets vinsmagning grundet Covid-19, men vi er i
løbende dialog med VinDanmark og forventer at kunne holde en alternativ sommer-vinsmagning
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efter eksamensperioden. Selvom vinsmagningen derved ganske utraditionelt ligger i feriemåderne,
så antages det, at der grundet de fortsatte rejserestriktioner vil være stor interesse i at deltage i
lokale arrangementer.
Digitalt Escape Room: Prøv kræfter med IP-retten i samarbejde med Kromann Reumert og ELSA
Aarhus
I november afholdtes et Webinar i samarbejde med Kromann Reumert om IP-retten. Der blev givet
en overordnet introduktion til alle IP-rettens områder og herefter blev alle deltagerne lukket ind i
virtuelle ”Escape Rooms” (breakout rooms) hvor man i fællesskan skulle løse en case. I hvert
Escape Room var der tillige en medarbejder fra Kromann Reumert, som diskuterede casen med de
studerende. Arrangementet var et godt alternativ til et fysisk arrangement og trods onlineformatet
var der stor inddragelse af de studerende som også deltog meget aktivt i arrangementet.
Webinar: Røverhistorier fra retten x Kromann Reumert, ELSA CPH og ELSA Aarhus
I slutningen af februar blev der afholdt det populære arrangement ’Røverhistorier fra retten’ med
Kromann Reumert. Arrangementet er en gentagelse af tidligeres års arrangement, og en optakt til
procedurekonkurrencen. Her kredses der især om at give de studerende en introduktion til, hvordan
man opbygger en overbevisende procedure. Derudover lærer de studerende mange andre ting, bland
andet hvilke tiltaleformer man skal bruge og hvornår, hvad der er vigtigt at huske, samt hvad man
absolut ikke bør gøre, når man procederer foran en dommer. Da arrangementet, ligesom alle andre
arrangementer, skulle afholdes online, blev det besluttet at slå to identiske arrangementer sammen
til ét og afholde det i fællesskab med ELSA CPH. Arrangementet trak mange deltagere til og det var
alt i alt et vellykket arrangement.
Opdag dine kompetencer med ELSA Aarhus x CA-Karrierepartner og A-kasse
I midten af marts måned blev arrangementet med CA endelig afholdt. Arrangementet var tiltænkt
efteråret og der var fra begge sider et ønske om fysisk fremmøde. Dette måtte der imidlertid gives
op på grundet Covid-19 og i foråret 2021 blev arrangementet endeligt afholdt. Fokus var på at lære
de studerende om deres individuelle kernekompetencer og hvordan man med disse kompetencer i
bevidstheden, kan skrue et professionelt CV og en ansøgning sammen. Det var svært at tiltrække
nok deltagere til arrangementet, men det lykkedes dog at afholde arrangementet.
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Procedurekonkurrencen 2021
Efter sidste års aflysning af konkurrencen som følge af nedlukning af Danmark i forbindelse med
Covid-19, var det ambitionen i år at gøre alt der stod i bestyrelsens magt, for at kunne gennemføre
konkurrencen.
Grundet de mange restriktioner var vi selvsagt forberedt på, at konkurrencen måtte gennemføres i et
andet format end tidligere. Det har betyder at der har været en begrænsning i antallet af fysiske
fremmøder til selve proceduren. Dette medførte, at vi måtte tænke i alternativer og for første gang
kunne livestreame konkurrencen på Facebook. Et tiltag der har givet positiv feedback fra alle, men
især vejlederne, der grundet forsamlingsforbud ikke måtte overvære konkurrencen fysisk.
Endvidere medførte restriktionerne, at konkurrencen ikke som sædvanlig vis kunne afholdes i
byretten i Aarhus. I stedet blev konkurrencen afholdt hos vores samarbejdspartnere og
hovedsponsor på konkurrencen Kromann Reumert i Aarhus. ELSA har haft et tæt og givende
samarbejde med Kromann Reumert i forbindelse med afholdelsen af konkurrence, og vi kan i den
forbindelse kun være taknemmelig for vores gode relation mod kontoret, der utvivlsomt har haft
medindflydelse på den gnidningsfrie afvikling.
Procedurekonkurrencen blev afholdt på meget forsvarlig og tryg vis for alle involverede og var til
trods for Covid-19 en stor succes. Der er ingen tvivl om, at procedurekonkurrencen er en meget
vigtig aktivitet i ELSA og også et projekt, som vi kan være utroligt stolte af.
Kommende begivenheder
Ambitionen om at afholde arrangement var sat højt, men det betyder også, at vi som følge af Covid19 har været nødt til at aflyse flere arrangementer, der ikke længere anses for mulige at gennemføre.
Dette omfatter et arrangement med CA, et arrangement med Bruun & Hjejle og et arrangement med
Gorrissen Federspiel (studiebesøg).
I denne uge afholdes der til gengæld ’Masterclass i den store formueret’ med Gorrissen Federspiel.
Tilmeldingen til arrangementet ser lovende ud og vi er meget spændte på at se indholdet af
arrangement.

Side 9 af 45

Endvidere forventer vi at gennemføre arrangementet ’Advokat for en dag’ med Andersen Partners,
samt ’Den lille formueret’ med Horten.
Sidst men ikke mindst, så forventer vi også at gennemføre sommer-vinsmagningen hos
VinDanmark (omtalt tidligere) i starten af sommerferien.

Seminars & Conferences (S&C):
Ligesom STEP har også S&C været særligt hårdt ramt som følge af Covid-19.
Udlandsturen
I efteråret stod det klart at det ikke var muligt at komme til udlandet. Der blev derfor tænkt ud af
boksen og meget hurtigt startede planlægningen med en tur til Sønderjylland. Internt i bestyrelsen
var der enorm stor opbakning til dette og alle havde også en stærk tro på, at det nok skulle lykkedes.
Desværre gik smittetallene i den forkerte retning og Danmark lukkede mere og mere ned. Til sidst
var det heller ikke muligt at komme til Sønderjylland på tur, og derfor måtte turen til alles store
ærgrelse aflyses.
Det positive er, at der er lavet en masse forarbejde både til en udlandstur og til en tur til
Sønderjylland, som kan videregives til den kommende bestyrelse.
Summer ELSA Law School (SELS)
Ikke lang tid efter aflysningen af udlandsturen fulgte aflysningen af SELS. Det stod hurtigt klart for
alle, at det ikke var muligt at planlægge en Summer Law School under en total nedlukning af
Danmark. Kort tid efter meddelte ELSA International at alle SELS-cycles skulle aflyses. Det blev
diskuteret om der skulle afholdes et webinar i stedet, men efter en opvejning af fordele og ulemper,
blev også dette lagt på hylden.
Ligesom med udlandsturen ligger der en masse grundig forarbejde der kan gives videre til den
kommende bestyrelse.
Vi håber alle, at der til næste sommer (sommeren 2022) kan afholdes en SELS i Aarhus. Tredje
gang er lykkens gang!
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ELSA Day
Selvom det logiske ville være at starter med ELSA Day, så skal der afsluttes på en positive note –
og det kan man i den grad sige, at ELSA Day blev.
ELSA Day 2020 var som alle andre aktiviteter præget af udfordringerne grundet Covid-19, men der
blev gået i tænkeboks og udarbejdet en alternativ version i stil med ”Hvem vil være millionær”.
Formatet var en efterligning af det populære tv-show og spørgsmålene var centreret om årets tema,
nemlig kunstig intelligens. De studerende kunne trygt hjemmefra deltage i konkurrencen og få
muligheden for at vinde en Google Mini, hvis de sendte et billede af, hvor langt de var kommet i
quizzen. Konkurrencen blev en stor succes og ELSA Day blev altså trods Covid-19 ganske
vellykket.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Repræsenteret af Nina Fredsøe Mølgaard.
Årsregnskabet er delt op i 2 for at gøre det mere overskueligt og give et mere retvisende billede af,
hvordan økonomien ser ud for bestyrelsen 2020/2021.
Grunden hertil er, at regnskabsåret løber fra 1. april 2020 til 31. marts 2021, mens bestyrelsesåret
løber fra 1. august 2020 til 31. juli 2021.
Derfor vises en oversigt, hvor man ser indtægter og udgifter for selve regnskabsåret, og bagefter et
skema, hvor der er fratrukket den tidligere bestyrelses indtægter og udgifter, så man kan få en
fornemmelse af, hvor mange penge den nuværende bestyrelse reelt har modtaget og brugt.
Del 1 af årsregnskabet for regnskabsåret 2020/2021. Årsregnskabet fratrukket indtægter og udgifter
fra forrige bestyrelsesår, dvs. fra perioden 1. april 2020 til 31. juli 2020. Tilbage står vi med alene
med indtægter og udgifter for vores bestyrelsesår. Ændringerne er fremhævet med den orange farve.
Der er fratrukket beløb fra:
•

Øvrige:
•

Gebyrer ifølge nota (2 x 75 kr.) og pant fra kontoret (hvor MP har trukket et mdl.
gebyr, dermed i alt 140,75 kr.).
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•

Mødeudgifter:
•

•

Transition-middag (2.000 kr.)

Bestyrelsesarrangementer:
•

Afslutningsmiddag på Frankies for den forrige bestyrelse (2019/2020 (-2,375,00 kr.).

Del 2 af årsregnskabet for regnskabsåret 2020/2021. Årsregnskabet fratrukket indtægter og udgifter
fra forrige bestyrelsesår, dvs. fra perioden 1. april 2020 til 31. juli 2020. Tilbage står vi med alene
med indtægter og udgifter for vores bestyrelsesår. Ændringerne er fremhævet med den orange farve.
Der er fratrukket beløb fra:
•

•

Procedurekonkurrence:
•

Refundering af togbillet (-976,00 kr.)

•

Tilbagebetaling af procedurebidrag (-3.000 kr.)

SELS:
•

Der er modtaget 10.000,00 kr. fra Fam. Hede Nielsen Fond, der derfor er trukket fra i
indtægter.

•

Der er modtaget 13.972,50 kr. i refusion fra DanHostel, der derfor er trukket fra i
indtægter.

•

Tilbagebetaling af sponsorat til Fam. Hede Nielsen Fond (-10.000,00 kr.)

•

Tilbagebetaling af sponsorat til Dansk Tennis Fond (-15.000,00 kr.)

•

Tilbagebetaling af sponsorat til Prof. Dr.jur. Max Sørensen (-25.000,00 kr.)

Samlet resultat for årsregnskabet 2020/2021.
Samlet resultat for hele regnskabsåret, er et underskud på -7.761,69 kr.
Dette underskud kommer sig af, at der i starten af regnskabsåret er blevet tilbagebetalt et større
beløb til de fonde mv., der havde givet bevilling til SELS.
Fratrukket indtægter og udgifter fra forrige bestyrelsesår:
Samlet resultat for vores bestyrelsesår er et overskud på: 18.674,06 kr.
Gennemgangen sker på baggrund af årsregnskabet fratrukket indtægter og udgifter fra den forrige
bestyrelse, da det er mest retvisende.
Del 1
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Posten ”øvrige” dækker over:
•

Betaling af månedligt abonnement til MyShop (49,74 kr. pr. mdr.).

•

Sponsorat til NOM 2020 overført til ELSA DK – disse er trukket fra reserven.

•

Årligt kortgebyr til Danske Bank.

•

9 poloer til bestyrelsen.

•

Gebyrer ifølge nota

OBS: Udgiften ved øvrige er så høj, fordi der blandt andet er overført 20.000 kr. til ELSA DK til
afholdelse af NOM i Aarhus. Det er aftalt, at ELSA DK beholder pengene i første omgang, da vi
stadig håber på, at NOM i Aarhus kan blive til noget.
Posten ”Medlemskontingent” giver sig selv.
Posten ”ELSA-udgifter” dækker over:
•

Abonnement til TypeForm

•

Betaling af hjemmeside

•

ELSA DK’s medlemsgebyr

•

Betaling af domæne

Posten ”kontorhold” dækker over:
•

Håndsprit til kontoret.

Posten ”Generelle sponsorater” dækker over:
•

De generelle sponsorater, vi har modtaget.

•

Vi har ikke opkrævet generelle sponsorater fra Gorrissen Federspiel og CA fra efteråret, da
de arrangementer, vi skulle have afholdt ikke kunne blive til noget grundet corona.

•

Fire generelle sponsorater forfalder først her i maj, hvorfor de ikke indgår i dette års
regnskab.

Posten ”bestyrelsesarrangementer” dækker over:
•

Pynt snacks og diverse til storbestyrelsesarrangement.

•

Goodiebags til directors ifbm. online storbestyrelsesarrangement i februar ’21 (i år har vores
directors ikke fået T-shirts, og derfor valgte vi i stedet at sætte et beløb af til, at de kunne få

Side 13 af 45

en goodiebag, som de kunne have fornøjelsen af til vores online
storbestyrelsesarrangement).
Posten ”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.

Del 2
Posten ”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.

Posten ”Vinsmagning” dækker over:
•

Vinsmagning i efteråret.

•

Egenbetaling på 39 kr.

•

Værnemidler (handsker og mundbind).

•

Betaling til VinDanmark.

Vi havde i år lavet en ny aftale med VinDanmark om afholdelse af vinsmagning i efteråret. Og
derfor har der ikke været udgifter til duge, servietter mv., da vinsmagningen blev holdt i
VinDanmarks egne lokaler, hvor de selv sørgede for alt det praktiske med service osv.
Vinsmagning er ikke et arrangement, der i sig selv giver overskud, men især har det været utrolig
vigtigt, at vi fik mulighed for at afholde det i efteråret, da vi ikke har mulighed for at reklamere for
os selv i rusugen og efterfølgende, som vi ellers plejer. Det var først ved annonceringen af dette
arrangement, at der for alvor kom indmeldinger i foreningen.
Posten ”ELSA Day” dækker over:
•

En Google Nest Mini, der var gave til en konkurrence, der blev afholdt.

Posten ”Procedurekonkurrence” dækker over:
•

Indtægter:
•

•

Vejledergebyr til procedurekonkurrencen fra deltagende advokatkontorer.

Udgifter:
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•

Roll-ups

•

Papirsposer

Del 2, særligt procedurekonkurrencen
Indtægter og udgifter ift. procedurekonkurrencen er ikke særlig retvisende for det økonomiske
overblik over arrangementet, da procedurekonkurrencen først blev afholdt i april, og dermed er der
en del af udgifterne, som hører under regnskabsåret 21/22. Derfor har jeg lavet et overblik over,
hvordan det (formodede) samlede overblik over procedurekonkurrencen 2021 kommer til at se ud.
Opgørelse af de samlede indtægter:
•

De øverste fem er vejledergebyrer, som vi har modtaget før 1. april 2021.

De nederste to er vejledergebyrer, som vi ikke har modtaget endnu, men modtager i maj/juni.
Opgørelse af de samlede udgifter til procedurekonkurrencen:
•

De første to poster er dem, der hører under regnskabsåret 2020/2021. Dette er dog, som
nævnt ikke retvisende for, hvordan procedurekonkurrencen økonomisk ser ud for
bestyrelsesåret 2020/2021, hvorfor der også er lavet et overblik over udgifter, der ikke hører
under regnskabsåret 2020/2021, men under bestyrelsesåret 2020/2021.

Herefter er lavet en oversigt over de udgifter, vi allerede har modtaget fakturaer på, men som først
er modtaget efter 31. marts 2021, og de udgifter, vi forventer at modtage fakturaer på.
•

(der er ikke betalt for pokaler til 2. og 3. pladsen endnu – i alt 1.200 kr.)

Posten transport-/parkeringsudgifter dækker over:
•

Ændring af færgebillet til finalen

•

Taxa for deltagere og arrangører

•

Parkeringsudgifter både i Aarhus og KBH (ved uddeling af vin, parkering ved Kromann
Reumert og ved overnatning på hotel i KBH).

•

(der er ikke betalt for al transporten endnu)

Samlet overskud på 24.480,3 kr. for procedurekonkurrencen 2021.
Der har hverken været indtægter eller udgifter på disse fem poster på grund af corona.
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-

Procedureforedrag

-

Juridisk Karrieredag

-

Udlandstur

-

SELS

-

Tour de fredagsbar

Posten ”NCM – efterår og forår” dækker over:
•

”Lunch Money” på 50. kr. pr. mand for de 11 deltagende til NCM i efteråret 2020 fra ELSA
Aarhus. Derfor er tilsvarende beløb noteret som udgift, da pengene blev overført til de
deltagende medlemmer.

Tour de foreningsgang: ingen udgifter grundet corona.
Posten ”’øvrige” arrangementer dækker over:
•

Lokaleleje ift. arrangement med CA.

Københavnertur: Hverken indtægter eller udgifter, da det ikke har været muligt at afholde
københavnertur grundet corona.
Nøgletal
Regnskabsåret 2020/2021 ender i alt med et underskud på: 7.761,69 kr.
Regnskabsåret 2020/2021 fratrukket den forrige bestyrelses indtægter og udgifter ender i alt med et
overskud på: 18.674,06 kr.
Det er svært at give noget præcist billede på, hvordan ELSA Aarhus’ bestyrelse kommer til at ende
bestyrelsesåret økonomisk, da der endnu ikke er truffet beslutning ift. transition, afslutningsmiddag
mv., men dette er bl.a. arrangementer, der er planen at gennemføre til sommer. Det er dog sikkert, at
bestyrelsen vil ende bestyrelsesåret med et fint overskud. Dette også selvom det skulle blive muligt
at afholde en sommervinsmagning ;-)
ELSA Aarhus bestyrelse 2020/2021 kommer til at ende bestyrelsesåret med et overskud på ca.
5.000 kr.
Det forventede overskud for bestyrelsesåret er udregnet baseret på:
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•

Vi mangler i alt 22.500,00 kr. fra vejledere og sponsorer ifbm. afholdelse af
procedurekonkurrencen.

•

Vi mangler at modtage 10.500 kr. som generelle sponsorater.

•

I alt 33.000 kr.

•

Vi har indtil videre haft udgifter for 21.075,20 (procedurekonkurrencen).

•

= 11.924,8 kr.

•

Afholdelse af diverse arrangementer hen over sommeren (ca. 6.000 kr.)

Sidste års bestyrelse endte bestyrelsesåret med et overskud på 19.458,16 kr., som sammen med
denne bestyrelses overskud vil blive ført videre til den nye bestyrelse. Det bliver derfor en del
penge, der gives videre til den nye bestyrelse, og dette skal vi passe på med, da vi er en
nonprofitorganisation. Der er dog også bl.a. to grunde til, at vi gør dette:
1) Corona-situationen – det har ikke været muligt at bruge penge på arrangementer mv. på
samme måde som det normalt er.
2) NOM i Aarhus efteråret 2021 – NOM i Aarhus bliver forhåbentlig en realitet, og derfor er
det for os vigtigt at den nye bestyrelse starter ud med en sund og stabil økonomi, da det
nemt kan blive et arrangementet, der også får betydning for ELSA Aarhus’ økonomi.
I det beløb, der gives videre, er der dog også 10.000 kr., der er øremærket til afholdelse af SELS i
2022. De 10.000 kr. er modtaget fra Gangstedfonden i bestyrelsesåret 2019/2020, og da det ikke
blev muligt at afholde SELS, sagde de, at vi kunne beholde pengene til afholdelse af SELS i 2021.
Da dette heller ikke har været muligt, har de været så generøse endnu engang at lade os beholde
pengene til når vi skal afholde SELS i 2022.
Bemærkning vedr. reserven:
Reserven er på nuværende tidspunkt på 70.000 kr.
I forhold til reserven sidste år, er der blevet overført 20.000 kr. til ELSA DK til afholdelse af NOM.
Den nuværende bestyrelse har valgt, at ELSA DK i stedet for at føre dem tilbage, kan beholde dem
til afholdelse af NOM i Aarhus i efteråret 2021.
Reserven må aldrig være på mindre end 50.000 kr., da denne er den økonomiske buffer for den nye
bestyrelse, da de første indtægter fra kontrakterne typisk først kommer ind i slutningen af
efteråret/starten af vinteren, så det er nødvendigt, at der er noget af tage af for bestyrelsen, så de
ikke starter bestyrelsesåret ud med at komme i minus.
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Som nævnt før under nøgletal er det en del penge, der gives videre, men på grund af coronasituationen og med tanke på, at der forhåbentlig skal afholdes NOM i Aarhus i efteråret, er det også
positivt, at der gives en del videre. Samtidig må det også være et mål, at reserven ikke forhøjes
yderligere.
Bemærkninger fra revisorerne:
Wiktor Szteyner fremlægger revisorernes bemærkninger.
Indstiller som revisorer til godkendelse af regnskabsåret fra 2020/2021. Årsregnskabet er godkendt
(ingen stemmer imod).
6. Fastsættelse af kontingent
Ordet gives til Nadine Knudsen (formand for ELSA Aarhus)
Indstiller til at vi forsætter det nuværende kontingent, således at det er studielangt. Ingen ændringer
til det nuværende i vedtægterne.
Ingen spørgsmål. Ingen stemmer imod. Dermed er det vedtaget.

7. Behandling af indkomne forslag
Opsummering af stemmeprocedure.
Forslag nr. 1
Forslag fremsat ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Der skal ikke være komma mellem Association og Aarhus, da det ikke er den korrekte måde at
skrive vores navn på.
Forslaget:
§ 1. Foreningens navn er The European Law Students’ Association Aarhus (ELSA Aarhus).
Foreningen er registreret med CVR-nummer 31794323.
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Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 1.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 1 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 2
Forslag fremsat ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Tilføj, at ELSA Aarhus også er uafhængige af økonomiske interesser.
Forslaget:
§ 2. Foreningen er uafhængig af studenter- og partipolitiske interesser samt økonomiske
interesser. …
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 2.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 2 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 3
Forslag fremsat ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Der mangler et mellemrum i adressen.
Forslaget:
§ 3. Foreningens hjemsted er Aarhus, Det Juridiske Institut ved Aarhus Universitet, Bartholins Allé
16, 8000 Aarhus C.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 3.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 3 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 4
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
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Forslag om at indsætte et kapitel 2 der hedder ”Organisationen”.
ELSA organisationen er ikke beskrevet i vedtægterne. Dels vil vi gerne præcisere
organisationens opbygning og dels bliver der flere gange henvist til, at ELSA Aarhus vedtægter er
i overensstemmelse med ELSA's vedtægter, hvilket ikke giver mening, hvis vi ikke forklarer
organisationens opbygning. Der er således også et ønske om at strømline ELSA Aarhus vedtægter
med ELSA DK’s vedtægter.

Forslaget:
Kapitel 2 – Organisationen
§ 4. The European Law Students’ Association er organiseret i tre niveauer: internationalt, nationalt
og lokalt. ELSA Aarhus repræsenterer det lokale niveau.
Stk. 2. ELSA Aarhus er medlem af ELSA Denmark i henhold til denne forenings vedtægter. ELSA
Denmark repræsenterer det nationale niveau. ELSA Aarhus er som følge af medlemskabet i ELSA
Denmark dermed medlem af The European Law Students’ Association (ELSA International).
Stk. 3. ELSA Aarhus' vedtægter skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
vedtægter og beslutningssamling for The European Law Students' Association (ELSA
International).
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 4.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 4 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 5
Fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Såfremt forslag nr. 4 vedtages, skal de øvrige kapitler rettes, således at de passer i rækkefølgen.
Forslaget:
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Kapitel 3 – Medlemskredsen
Kapitel 4 – Generalforsamlingen
Osv. …
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 5.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 5 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 6
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Præcisering af, hvad begrebet yngre juridiske kandidater omfatter.
Tilføj et punktum, der mangler i sætningen.
Forslaget:
§ 5. …
Stk. 3. Yngre juridiske kandidater, der er betegnelsen for nyligt uddannede jurister, betaler et årligt
kontingent på 50 kr., der ophører den følgende 1. august.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 6.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 6 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 7
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Der mangler et komma mellem ”enhver” og ”som”.
Forslaget:
§ 8. …
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Stk. 5. Enhver, som har været almindeligt medlem i mindst 14 dage, og som har betalt det
sidst opkrævede kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 7.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 7 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 8
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Præcisering.
Forslaget:
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når President eller bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer eller halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette (medlemsbegæring). …
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 8.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 8 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 9
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Bestemmelsen skal rettes, så stk. 2 og stk. 3 rykker ned, og rettes til kursiv.
Tilføj mellemrum mellem ”på” og ”2/3”.
Forslaget:
§ 13. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig simpelt flertal blandt
de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Side 22 af 45

Stk. 3. Blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.

Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 9.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 9 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 10
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Såfremt forslag nr. 4 vedtages, skal de øvrige paragraffer og paragrafhenvisninger rettes, således
at de følger den naturlige rækkefølge.
Forslaget:
Alle berørte bestemmelser tilrettes.

Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 10.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 10 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 11
Forlag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Der skal være et komme mellem ”valgrunde” og ”kan”.
Forslaget:
§ 15. …
Stk. 4. Såfremt alle bestyrelsesposter, jf. § 15, stk. 1., ikke er besat efter første valgrunde, kan nye
kandidater og kandidater, som ikke blev valgt ind i første valgrunde, opstilles til de(n) ledige
post(er) i en ny valgrunde.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 11.
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Vedtægtsændring angående forslag nr. 11 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 12
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Tilføjelse til stk. 2, der præciserer Key Areas.
Forslaget:
Stk. 2. Finder generalforsamlingen det formålstjenesteligt, kan der indsættes to Vice Presidents for
Key Areas. Key Areas er AA, S&C og STEP.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 12.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 12 er enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 13
Forslag fremsat af ELSA Aarhus.
Begrundelse:
Forslag om at samle alt om mistillidsvotum til et kapitel for sig. Reglerne om mistillidsvotum
er meget indgribende og bør derfor flyttes til et selvstændigt kapitel samt ændres, således at de
gøres mere forståelige.
Forslaget:
§ 17, stk. 5 og 6, flyttes til et selvstændigt kapitel og tages ud af § 17.
Kapitel ? - Mistillidsvotum
§ ?. Der kan på ethvert tidspunkt stilles et mistillidsvotum til et eller flere af ELSA Aarhus'
bestyrelsesmedlemmer eller til den samlede bestyrelse i tilfælde af, at der sker misligholdelse af
den/de pågældende(s) bestyrelsespost(er). Mistillidsvotum stilles med henblik på at afsætte den/de
pågældende bestyrelsesmedlem(mer). Mistillidsvotum skal fremsættes skriftligt.
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Stk. 2. Foreningens medlemmer eller bestyrelsen kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til
enkelte bestyrelsesmedlemmer, der måtte findes at misligholde sin funktionspost. Mistillidsvotum
skal fremsættes skriftligt og behandles på næstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 4 uger efter
at mistillidsvotum er blevet fremsat. Bestyrelsesmedlemmet afsættes såfremt mindst 2/3 af den
samlede bestyrelse stemmer herfor.
Stk. 3. Foreningens medlemmer kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til den samlede
bestyrelse. I så fald følges proceduren for medlemsbegæring af ekstraordinær generalforsamling, jf.
§ 8. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kræves der flertal på mindst 2/3 af samtlige
medlemmers stemmer, for at bestyrelsen kan afsættes.
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 13.
Vedtægtsændring angående forslag nr. 13 er enstemmigt vedtaget.

8. Valg af President
Nadine Knudsen nominerer Cecilie Schou-Olesen.
Cecilie accepterer nomineringen.
Valgtale ved Cecilie Schou-Olesen:
Intro - Aalborg, 22 år, 2. semester. Glæder sig simpelthen så meget til (forhåbentlig) at kunne give
den maks gas med den nye bestyrelse og lære en masse nye ansigter at kende! Og så glæder hun sig
til at være dybt begravet i ELSA’s rødder og mærke den helt ægte foreningsånd på tæt hold. Det
kan kun blive godt! Hun har siddet som director for S&C i år, og synes det har været vildt fedt at få
indblik i foreningsarbejdet “bag kulissen”, samt at være en del af noget så stort og internationalt
som ELSA! Det er ikke alle, som hun har haft lige god mulighed for at lære at kende endnu.
Cecilie omkring hende selv. Man kan sige, at jeg har to sider; Den første side er arbejdshesten, der
er vild med fyldte to do lister, passioneret omkring at gøre en forskel, ambitiøs, og har en grundig
tilgang til sine arbejdsopgaver. Jeg vil især trække på erfaring fra: - PIU! (Engelsk, internationalt
miljø) - Fårup sommerland! (3 højeste serviceniveau i verden) Den anden side er hende den
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fjollede, glade og smilende med dårlig humor, der er glad for fest og farver - og mørk øl. Jeg er
kendt for min positive indstilling, og det er en ting, som jeg vil sikre mig bliver bragt med ind i den
nye bestyrelse. Min vision og mission: EXPANSION: Fælles opgave for den kommende bestyrelse
at tiltrække flere nye medlemmer (gøre ELSA spiseligt, synligt, indbydende, tænke på kreative
løsninger) - Kalender på hjemmeside! Nationalt fokus BOARD MANAGEMENT: Mange nye stejl læringskurve - fokus på bestyrelsen og at alle er med (sammenhæng i arbejdsopgaver,
prioriteringer) - Vigtigt med samspil med ELSA DK SAMARBEJDSPARTNERE (External
relations): - Pleje nuværende partere, og se, hvor mulighederne er størst i takt med at landet lukker
op - Konstant prioritering og revurdering af samarbejder! Vigtigt hele bestyrelsen involveres
Spørgsmål stillet til Cecilie Schou-Olesen:
Spørgsmål stillet af Frederikke S. Steffensen:
Du snakkede om, at du ville gøre ELSA mere spiseligt, har du nogle ideer om, hvordan du vil gøre
det?
SVAR:
Har en ide om, at vi skal lave en plan over de forskellige arrangementer. Det vil gøre det mere
håndterligt og transparent for medlemmerne. Særligt vigtigt, at vi også sætter os ned og diskuterer,
hvad det egentlig er, som vi skal fokusere på.
Spørgsmål stillet af Johanne Yu Rasmussen:
Hvilken speciel dag er det i dag?
SVAR:
ELSA Aarhus’ generalforsamling.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Nu hvor det hele ser ud til at åbne mere op, har du gjort dig overvejelser om, hvorvidt du skal med
til nogle internationale møder?
SVAR:
Så vidt muligt vil hun sætte tid af i kalenderen. Som formand føler hun, at det er vigtigt, at man
tager initiativ.

Side 26 af 45

Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Hvad tænker du ift. NOM, som skal afholdes her i Aarhus i år?
SVAR:
Ekstra spændende, da hun ikke har deltaget i det førhen. Selvom ELSA DK primært står for det, så
mener hun klart, at lokalgruppen skal hjælpe til.
9. Valg af Secretary General, Treasurer, Vice President in charge of Marketing, Vice
President in charge of Academic Activities, Vice President in charge of Seminars and
Conferences og Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme.
Secretary General
Astrid Emilie Bansmann nominerer Johanne Yu Rasmussen.
Johanne accepterer nomineringen.
Valgtale ved Johanne Yu Rasmussen:
Er 23 og læser på 4. semester. Har tidligere være director og nuværende VP for S&C og har deltaget
i to NCM og et ICM.
Søger at være næstformand, da hun synes, at det kunne være spændende at være bindeled mellem
de forskellige poster. Hun brænder nok mere for at have en finger på pulsen hos dem, som hun
sidder i bestyrelsen med end at arbejde i et selvstændigt område. Men hun må sige, at hun har været
heldig med holdet fra S&C - de har sgu kæmpet en kamp og hun har nydt selskabet at dele posten
med Cecilie. - Det sammenhold har gjort, at hun gerne vil sprede det ud på hele bestyrelsen, men
også hele storbestyrelsen skal have ELSA spirit - de skal alle kunne definere ELSA. Hun håber, at
de deltager i det forskellige meetings. De skal bygge et sammenhold, som gør at andre får lyst til at
være med.
Hendes partnerskab med Cecilie Schou-Olesen.
Hendes fokus som næstformand vil være at skabe mere awareness til nye medlemmer. For de nye
medlemmer skal de lave et eller flere /rusuge - intro arrangementer (Corona må ikke stoppe det) fordi uden dem, så er fremtiden for ELSA usikker.
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Spørgsmål stillet til Johanne Yu Rasmussen:
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Du snakkede om at være synlige på de online platforme, hvis de får at vide, at man ikke må afholde
fysisk intro. Hvad tænker du her, hvordan differentiere vi os?
SVAR:
Afholde online events. Årgangsgruppe, hvori budskabet om ELSA skal spredes. Særligt fokus på
konkurrencer.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Hvorfor vælger du at stille op i ELSA Aarhus og ikke i ELSA DK?
SVAR:
Kom som en overraskelse, at der ikke var nogle til posterne i DK. Lidt mere lokalt og man ser mere
til hinanden. Det hun synes er fedt. Det er hyggeligt og der er nogle hyggelige arrangementer.
Spørgsmål stillet af Astrid Emilie Bansmann:
Nogle overvejelser til at opfordre bestyrelsen til at deltage i internationale møder?
SVAR:
Huske folk på deadlines. Deadlines kommer pludseligt for mange og derfor skal storbestyrelsen
også have mere viden om, hvilke muligheder de egentlig har i foreningen.
Treasurer
Johanne Yu Rasmussen nominerer Kirstine Arendt.
Kirstine accepterer nomineringen.
Valgtale ved Kirstine Arendt:
Kirstine. 2. semester og det sidste år været director på S&C-området. Tænkt over, hvordan hun ville
fortsætte sin aktive deltagelse i ELSA. Fik lov til at smage på det sociale. Fik skub fra Johanne og
Cecilie.
Tidligere erfaring, har arbejdet tæt med kasserer. Meget struktureret, finder det meget hyggeligt at
kunne sidde med sådan noget. Selvom større og større buget end tidligere siddet med, så tænker
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hun, at hun nok skal klare den. Mener, at det nok skal blive en tæt bestyrelse, hvor der skal hjælpes
til på kryds og tværs.
Spørgsmål stillet til Kirstine Arendt:
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Du siger, at du har erfaringer fra andre foreninger, kan du uddybe det?
SVAR:
Sad i elevrådet, hovedsagligt inden for markedsføring. Sad også i en anden bestyrelse, hvor tæt
samarbejde med kasseren, da denne var ny og hun hjalp til der.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Har du noget erfaring ift. Excel.
SVAR:
Ikke så store budgetter, at hun har sat med tidligere, men det tænker hun nok, at hun skal klare.
Spørgsmål stillet af Frederikke S. Steffensen:
Ift. Det sociale NOM osv. Kunne du tænke dig det?
SVAR:
Rigtig vigtigt. Ikke sagt ja, hvis hun ikke allerede havde kunne mærke, at der var et stærkt socialt
fællesskab.
Spørgsmål stillet af Johanne Yu Rasmussen:
Hvordan har du det med at skulle opkræve penge?
SVAR:
Intet problem, så fint!
Spørgsmål stillet af Nina Fredsøe Mølgaard:
Kan nemt blive en ensom post, da ingen directors. Hvad vil du gøre for at få en relation til
directors?
SVAR:
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Deltage i bestyrelsen i så stort et omfang som muligt. Deltage i de forskellige arrangementer,
således at der skabes kontakt. Hjælpe dem fra hendes tidligere hold. Generelt på alle niveauer vil
hun sørge for, at alle er med og deltager.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Har du planer om at deltage i nogle af de internationale møder?
SVAR:
Helt sikkert, vil gerne være en del af det.
Stemmeproceduren
Hemmeligt valg over Google forms. Astrid (nuværende sec. Gen.) forklarer hvordan det fungerer,
og forklarer, hvordan valget er helt anonymt.
Afstemning
Resultaterne:
President:
Stemmer for: 18
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Cecilie Schou-Olesen valg som President.
Secretary General:
Stemmer for: 18
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Johanne Yu Rasmussen valgt som Secretary General.
Treasurer:
Stemmer for: 17
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Stemmer imod: 0
Stemmer blankt: 1
Dermed er Kirstine Arendt valgt som Treasurer.
Valg af VP Marketing
Martin Dürr Jørgensen nominerer Laura Juul Jørgensen.
Laura accepterer nomineringen.
Valgtale ved Laura Juul Jørgensen:
Går på 2. semester. Har ikke indtil videre været et aktivt medlem af ELSA, skyldes dels Corona
samt at hun lige skulle finde sin plads på studiet. Ville gerne have en større rolle og Kirstine
fortalte, at marketing var ledig. Har ikke større erfaring, men elsker at være kreativ.
Spørgsmål stillet til Laura Juul Jørgensen:
Spørgsmål stillet af Martin Dürr Jørgensen:
Har du nogen erfaring, som du kan trække på?
SVAR:
Ikke grafisk erfaring, men plejer at tegne i hånden.
Spørgsmålet stillet af Astrid Emilie Bansmann:
Har du erfaring med redigeringsprogrammer?
SVAR:
Har lidt erfaring inden for Canva. Dog ikke den store erfaring med Photoshop eller andet. Har
tidligere redigeret billeder. Elsker at nørde med disse ting.
Spørgsmål stillet af Frederikke S. Steffensen:
Ift. Det sociale og de nationale/internationale arrangementer, kunne du tænke dig at være med?
SVAR:
Helt sikkert. Har fra start af synes, at ELSA var spændende og det internationale aspekt, som ELSA
netop har fokus på.

Side 31 af 45

Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Ift. Promoveringen på de sociale medier, hvad tænker du der?
SVAR:
Ikke tænkt på, hvordan vi ellers skal brande os, men endnu større opmærksomhed. Tidligere
observeret ELSA meget udefra, hvor hun mener, at hun har ”glemt” os lidt. Derfor vigtigt, at vi får
gjort ELSA mere synlig.

VP Academic Activities (AA)
Frederikke S. Steffensen nominerer Sarah Cecilie Bastian.
Sarah tager imod nomineringen.
Valgtale ved Sarah Cecilie Bastian:
24 år og går på 8. semester. Har tidligere været director for ELSA AA (efteråret 2020). Ny i ELSAregi. Selvom ikke været afholdt mange arrangementer, så stadigvæk fået et indblik i ELSAnetværket.
Hun har været rigtig glad for at være en del af AA, Emma og Nanna har gjort et godt stykke
arbejde, til trods for, at det har været svært at få stablet noget på benene. Hun har selv været med til
at hjælpe ift. Procedurekonkurrencen. Ikke rigtig været inde over mange andre arrangementer, idet
de fleste har været aflyst grundet Corona.
Glæder sig til samarbejdet med Emma, vis viden hun klart vil trække på. Håber på, at de kan få flere
sociale arrangementer i bestyrelsen såvel som storbestyrelsen. Ved at Emma og hende samarbejder
godt.
Spørgsmål stillet til Sarah Cecilie Bastian:
Spørgsmål stillet af Astrid Emilie Bansmann:
Har du nogle præferencer ift. område inden for posten?
SVAR:
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Ikke rigtig nået at snakke om det, men vil klart bakke hinanden op, hvad end de beslutter sig for.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Hvad er dine tanker angående, at ingen har stillet op til VP AA posten i ELSA DK?
SVAR:
Ikke rigtig gjort sig tanker heromkring. Ville dog gerne starte i det lokale, da meget ny i ELSA-regi.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Stiller Emma og dig op sammen eller hver for sig – ville du kunne tage posten alene?
SVAR:
Ikke ment, at man skulle stemme på dem som par. Dog klart sværere at tage den selv, da hun ikke
har megen erfaring inden for området endnu. Hvis Emma ikke skulle blive stemt ind, så vil hun
stadigvæk bede Emma om hjælp. Villig til at tage den selv, hvis det var.
Spørgsmål stillet af Nina Fredsøe Mølgaard:
Du går på 8. semester, hvad er dine tanker ift. At der ofte er overlap hen over sommeren (sml.
transition)?
SVAR:
Ikke noget problem med det. Vil gerne bruge tiden herpå.
Spørgsmål stillet af Johanne Yu Rasmussen:
Hvordan vil du motivere dine directors?
SVAR:
Som hun selv tidligere har oplevet, så sad directors og VP sammen til NCM. Dette er klart noget,
som hun vil gøre igen.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Skal du på udveksling?
SVAR:
Nej.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
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Hvordan har du det med de internationale møder, skal du med til nogle af dem?
SVAR:
Tænker klart, at hun vil deltage i disse.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Du sagde, at du ikke ville dele op. Har du tænkte på nogle arrangementer, som skal droppes eller
videreføres?
SVAR:
Masterclass i den store formue tænker hun ikke skal droppes, da denne er et hit. De andre har hun
ikke tænkt videre over.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Hvis Corona fortsætter, skal webinars så fortsætte?
SVAR:
Nævner at Kromann arrangementet fungerede rigtig godt, men at det klart er de fysiske
arrangementer, som trækker folk til.

VP Academic Activities (AA).
Frederikke S. Steffensen nominerer Emma Brinch Nielsen.
Emma tager imod nomineringen.
Valgtale ved Emma Brinch Nielsen:
Det har ikke været muligt at indhente tale fra Emma.
Spørgsmål stillet til Emma Brinch Nielsen:
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Ift. At der er blevet valgt ny formand, er du klar på at lade Cecilie Schou-Olesen klare det, selvom
du har været længere i ELSA-regi?
SVAR:
Helt sikkert. Cecilie virker til at være god samt at kunne tage imod råd fra andre.
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Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Har du gjort dig tanker om, hvad der skal gøres anderledes til næste bestyrelsesår?
SVAR:
Har gjort sig overvejelser om, hvilke arrangementer der fungerer i online format og hvilke, der ikke
fungerer.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Kunne du lave et overblik over, hvilke der fungerer og hvilke, der ikke fungerer? Således kan
Cecilie som ny formand se, hvilke samarbejdsaftaler hun skal fortsætte med i fremtiden.
SVAR:
Tænker hun helt sikkert, at hun kan. F.eks. var man ift. CA-arrangement nødt til at omlægge. Man
lærer at være omstillingsparat. Men det tænker hun, at de skal gøre sammen i bestyrelsen.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
I forlængelse med Nadines ovenstående spørgsmål, er der så noget du fortryder ift. De allerede
afholdte/aflyste arrangementer?
SVAR:
Tænker at forbedre kommunikation med de eksterne samarbejdspartnere.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Nadine mener også, at vi denne gang kunne være forberedte på en nedlukning, men nysgerrig på,
hvad der skal gøres anderledes næste år?
SVAR:
Påpeger at de har været udfordret i kalenderen i år. Måtte rykke Procedurekonkurrencen, hvilket
gjorde, at der var nogle andre arrangementer, som derfor enten måtte rykkes eller aflyses.
Spørgsmål stillet af Frederikke S. Steffensen:
Hvorfor stiller du op i ELSA Aarhus i stedet for i ELSA DK?
SVAR:
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Nyder det sociale i Aarhus og havde en forventning om, at der allerede var nogle, som stillede op i
ELSA DK. Da ELSA DK står for finalen i Procedurekonkurrencen, er hun klar på at samarbejde til
den tid.
Spørgsmål stillet af Nanna Hald Wiebenson:
Ift. 6. semester og Procedurekonkurrence, hvad tænker du der?
SVAR:
Det bliver en hård periode, men tænker, at hun kan finde ud af at prioritere. Sarah og hende må
være gode til at samarbejde.
Spørgsmål stillet af Johanne Yu Rasmussen:
Der har været lidt stridigheder på foreningsgangen, hvordan tænker du, at det skal håndteres?
SVAR:
Synes det er unødvendigt. Påpeger at vi bør kunne have det sjovt fælles på foreningsgangen uden at
det skal på de sociale medier.
VP Seminars & Conferences (S&C).
Cecilie Fink nominerer Mikkel Bjerglund Jensen.
Mikkel tager imod nomineringen.
Valgtale ved Mikkel Bjerglund Jensen:
Mikkel Bjerglund Jensen. Stiller op som Vice President for Seminars & Conferences. Går på 2.
semester og har været Director for Seminars & Conferences. Man kan roligt sige, at corona også
satte sit præg på S & C. Påpeger, at man ikke kunne komme på udlandsturer, holde sommerskole
m.m. På trods af det synes han alligevel, at det har været enormt givende at være en del af ELSAteamet. Han har lært en masse nye mennesker at kende, der alle har vist et enormt engagement og
taget i mod ”os nye” med åbne arme. Derudover gik han og de andre på S&C teamet også i gang
med at planlægge en tur til Sønderjylland, hvor han var med til at tage kontakt til en række
forskellige virksomheder. Det spændende ved virksomhederne var, at de viste, at juraen indeholder
en masse spændende karrieremuligheder. Desværre blev corona-situationen værre, og
restriktionerne blev strammet, hvorfor han og de andre måtte se i øjnene, at turen ikke kunne blive
en realitet. På trods af det fik de lavet en stor mængde benarbejde, hvilket var meget givende.
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I sin fritid arbejder han som studentermedhjælper hos Kromann Reumert og som mentor hos
MentorDanmark. Han er enormt glad for begge jobs, der både er lærerige og sjove.
Foreningsarbejde har altid fyldt meget i hans skoletid. Han har blandt andet været elevrådsformand
og formand for Forretningsudvalget. Derudover har han været elevrepræsentant med stemmeret i
Tradiums bestyrelse. Det var spændende at få lov til at være en del af beslutningsprocessen i en
rimelig stor virksomhed.
Han vil beskrive sig selv som følgende:
1) En holdspiller: Han trives rigtig godt med at arbejde i teams. I hans optik kan man lære en
masse af hinanden og skabe de bedste resultater sammen.
2) Ambitiøs: Han har altid sat mig mål og vil gøre alt, hvad han kan for at opnå dem.
3) Nysgerrig: Noget af det bedste han ved er at lære nye ting.
Som Vice President for Seminars & Conferences vil han bidrage med at få stillet et stærkt team, der
blandt andet vil arrangere en uforglemmelig udlandstur. Han har selv skabt en masse nære
relationer samt fået nogle helt fantastiske oplevelse ved at rejse, og han kan næsten ikke vente med
at komme i gang med arbejdet.

Spørgsmål stillet til Mikkel Bjerglund Jensen:
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Der er ikke en anden kandidat på posten. Man deler den jo normalt op i henholdsvis udlandsturen
og sommerskolen – hvilke tanker har du gjort dig heromkring?
SVAR:
Kan godt lide at arbejde selvstændigt, så det skræmmer ham ikke med arbejdsbyrden. Cecilie og
Johanne har lovet at være behjælpelige. Vil stable et godt team på benene.
Spørgsmål stillet af Nadine Knudsen:
Du lyder til at have mange bolde i luften (studiejob, MentorDanmark mm.), du mener ikke, at du
drukner i arbejde?
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SVAR:
Arbejdet er meget fleksibelt. Har arbejdet en del tidligere, ingen effekt dengang og mener han heller
ikke, at det vil have i fremtiden.
Spørgsmål stillet af Frederikke S. Steffensen:
Hvad vil du gøre for at få fat i directors?
SVAR:
Vil tage fat i dem han kender. Kan godt se, at det kan blive udfordrende, men vil tale sin sag.
Spørgsmål stillet af Nina Fredsøe Mølgaard:
Er du god til at uddelegere arbejdet? Er du tilpas med at give tingene fra dig?
SVAR:
Ja, mener han godt, at han kan. Har tidligere siddet som formand i forretningsudvalget, hvori han
fik stillet et team. Meget op til folk, hvor meget de ønsker at arbejde, men vil sørge for i videst
muligt omfang at fordele det ud.

VP Student Trainee Exchange Programme (STEP)
Johanne Yu Rasmussen nominerer Simone Lunde.
Simone tager imod nomineringen.
Valgtale ved Simone Lunde:
Simone. Hun vil starte med at undskylde for at hun ikke kan være her fysisk i dag. Hun har
desværre ikke haft mulighed for at få fri fra arbejde. Hun glæder mig rigtig meget til at møde os
alle.
21 år, og går på 2. semester. Fra Silkeborg. Arbejder som supervisor i analyseinstituttet i DMResearch.
Motivation
Hun er en meget social og udadvendt pige, og elsker foreningslivet både i forhold til det sociale,
men også i forhold til de udfordringer man møder.

Side 38 af 45

Hun har boet et år i USA, som au pair, hvor hun blev og stadig er ambassadør i deres ”Buddy
program” hvor hun rækker ud til nye au pairs og hjælper dem med at etablere sig i USA og få det
meste ud af deres år.
Derudover har hun boet et år i København, hvor hun læste på CBS, her var hun også en del af Soc
Union Board, hvor de arrangerede sociale events på tværs af semestrene, og hvor de skulle række
ud til virksomheder i forhold til sponsorater.
Hun har derfor altid brændt for foreningslivet, og hun elsker at have flere bolde i luften. Derudover
synes hun også, at det er spændende at skabe et bredere netværk og få flere bekendtskaber og
venskaber.
Hun har hele tiden vidst at jeg ville melde mig ind i en forening, og hun var ikke i tvivl om, at hun
ville være en del af ELSA, da hun fandt ud af, at det er en faglig og social forening med et
internationalt perspektiv.
Mål og fokusområder
I forhold til posten, så synes hun det internationale perspektiv er rigtig spændende, og hun vil gerne
skabe mere fokus på STEP.
Hun vil forsøge at kontakte arbejdspladser og forsøge at få skabt et bredere kendskab til STEP både
blandt studerende og firmaer.
Hun kan bidrage med erfaring fra sit arbejde som supervisor, hvor hun hjælper med den daglige
drift og overholde frister og generelt bare holde sammen på interviewteamet, så dette bliver ikke
hendes udfordring. Hendes udfordring bliver at lære ELSA netværket at kende, men er mere end
klar på at tage udfordringen op og bidrage til ELSA.
Spørgsmål stillet til Simone Lunde:
Ingen spørgsmål stillet til Simone.
Afstemning
Resultaterne:
Vice President in charge of Marketing:
Laura Juul Jørgensen
Stemmer for: 17
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Stemmer imod: 1
Blanke: 0
Dermed er Laura Juul Jørgensen valgt ind som VP Marketing.
Vice President in charge of Academic Activities:
Sarah Cecilie Bastian
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Dermed er Sarah Cecilie Bastian valgt ind som VP AA.
Vice President in charge of Academic Activities:
Emma Brinch Nielsen
Stemmer for: 13
Stemmer imod: 2
Blanke: 3
Dermed er Emma Brinch Nielsen valgt ind som VP AA.
Vice President in charge of Seminars & Conferences:
Mikkel Bjerglund Jensen
Stemmer for: 15
Stemmer imod: 1
Blanke: 2
Dermed er Mikkel Bjerglund Jensen valgt ind som VP S&C.
Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme:
Simone Lunde
Stemmer for: 17
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Stemmer imod: 0
Blanke: 1
Dermed er Simone Lunde valgt ind som VP STEP.
10. Valg af 2 revisorer
Nadine Knudsen nominerer på vegne af ELSA Aarhus Maria Bendsen Pedersen og Elisabeth
Sørensen.
Maria og Elisabeth tager imod nomineringen.
Valgtale ved Maria Bendsen Pedersen og Elisabeth Sørensen:
Maria: Kan finde ud af Excel, da hun har lagt budget til udlandsturen førhen. Hun har derfor styr på
at læse et årsregnskab. Hun er sikker på, at Elisabeth også kan klare posten, da hun havde Mat A på
gymnasiet. De er klar til at holde ELSA Aarhus’ økonomi i stiv arm og sørge for et ordentligt
årsregnskab.
Ingen spørgsmål stillet til Maria og Elisabeth.
Afstemning
Resultaterne:
Maria Bendsen Pedersen
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Elisabeth Sørensen
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Maria Bendsen Pedersen og Elisabeth Sørensen valgt ind som revisorer.
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10. Valg af 1 revisorsuppleant
Nadine Knudsen nominerer Frederik Vahlgren.
Frederik tager imod nomineringen.
Valgtale ved Frederik Vahlgren:
Frederik. Formand for ELSA DK i det pågældende år og formand for ELSA Aarhus sidste år. Vil
gerne tage posten som revisorsuppleant. Han håber ikke at det bliver nødvendigt, men er
selvfølgelig klar til at tjekke op på regnskaber mv.
Ingen spørgsmål stillet til Frederik.
Afstemning
Resultaterne:
Stemmer for: 17
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Frederik Vahlgren valgt ind som revisorsuppleant.
12. Nominering af æresmedlemmer
Nadine Knudsen nominerer på vegne af ELSA Aarhus Nanna Hald Wiebenson.
Nanna fortjener en enorm anerkendelse og kæmpe tak for sin indsats gennem alle sine aktive år i
ELSA-netværket - både i ELSA Aarhus og i ELSA Denmark. Særligt skal det dog fremhæves, at
Nanna for andet år i træk har stået for at arrangere ELSA Aarhus' lokale procedurekonkurrence, og
sideløbende hermed også har arrangeret ELSA Denmarks nationale procedurekonkurrence. Dette i
en tid, hvor begge konkurrencer forrige år måtte aflyses i sidste øjeblik grundet nedlukningen af
Danmark i forbindelse med Covid-19. Selv i år har begge konkurrencer også flere gange hængt i en
tynd tråd grundet de utallige udfordringer som følge af restriktionerne i forbindelse med pandemien.
Nanna har lagt ubeskriveligt mange timer og energi i projektet, hvilket har resulteret i, at hun har
fået afviklet hele to procedurekonkurrencer til perfektion. Samtidig med dette har Nanna stået til
rådighed for den øvrige bestyrelse i forbindelse med spørgsmål og sparring - altid med godt humør
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og en positiv indstilling til personerne omkring sig. Nannas overblik, overskud og ihærdighed er en
stor inspiration for alle i netværket.
Astrid Emilie Bansmann nominerer på vegne af ELSA Aarhus Frederik Vahlgren.
Baggrunden for nomineringen er, at Frederik gennem sine mange år i ELSA har ydet en enorm
indsats i netværket. Først for ELSA Aarhus og senere også for hele det danske netværk på baggrund
af sin rolle som formand i ELSA Denmark.
Frederik står altid til rådighed og er altid klar med et godt råd eller viden, som han gladelig deler ud
af til alle. Frederik har i hele sin tid i ELSA stået til rådighed 200 %, hvilket, kombineret med en
enorm hurtig svarrate nærmest uanset hvilket tidspunkt på døgnet, man kontakter ham, virkelig har
været guld værd.
Ud over, at Frederiks arbejdsindsats i og dedikation til ELSA er et kæmpe forbillede for både
nuværende og fremtidige medlemmer i foreningen, har han også spillet en uvurderlig rolle i
udviklingen af både ELSA Denmark og ELSA Aarhus. Herunder kan blandt andet nævnes hans
flotte arbejdsindsats i forbindelse med etablering af Juridisk Karrieredag 2020, Nordic Legal
Research Group (Nordic Webinar Series On Consent) og ikke mindst hans store arbejde med at stå
for al ELSA Denmarks marketing.
Uanset, hvor mange bolde Frederik har i luften, formår han altid at have overblik og få eksekveret
sine opgaver med succes, og han har altid plads til en ekstra opgave i ELSA-regi. Denne egenskab
har været og er enormt værdsat af alle i netværket. Ud over at være et rigtig godt billede udadtil i
både professionelle og sociale sammenhænge i ELSA, er han også en rigtig god ven, som man altid
kan regne med.
Selvom der ikke er en officiel titel, så vil ELSA Aarhus med denne nominering også kåre Frederik
som Mr. ELSA. Der findes ikke andre som ham i netværket.
Afstemning
Resultaterne:
Nanna Hald Wiebenson
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Stemmer for: 13
Stemmer imod: 0
Blanke: 2
Dermed er Nanna Hald Wiebenson valgt som æresmedlem af ELSA Aarhus 2020/2021.
Resultaterne:
Frederik Vahlgren
Stemmer for: 15
Stemmer imod: 0
Blanke: 0
Dermed er Frederik Vahlgren valgt som æresmedlem af ELSA Aarhus 2020/2021.

13. Eventuelt
Nadine holder tale:
Det blev desværre til endnu en elektronisk generalforsamling på grund af Covid-19. Det er
selvfølgelig ikke optimalt, og vi kan kun håbe på, at det bliver den sidste af slagsen.
Generalforsamlingen er normalt en både festlig og emotionel begivenhed hvor et helt års
bestyrelsesarbejde kulminerer med valget af en ny bestyrelses. Jeg håber vi til sommer kan få den
afslutning på dette bestyrelsesår, som vi alle sammen sidder og mangler.
Jeg vil især gerne sende en stor tak til alle dette års directors. I har ikke haft det let. Mange af jer er
blevet medlem af en frivillig studenterforening under corona, og alene det er en præstation i sig
selv. Når vi igen begynder at komme tilbage til normalen, eller så tæt som muligt herpå i årene efter
en pandemi, så håber jeg inderligt, og dermed skal også lyde en opfordring til, at I vil udnytte de
utallige muligheder ELSA tilbyder.
ELSA Aarhus er en stærk og respekteret forening og jeg er glad for at jeg stadig kan sige dette efter
et år med Covid-19. Jeg kan derfor med ro i sindet videregive en sund forening til den nye

Side 44 af 45

bestyrelse. Jeg glæder mig til at følge med, denne gang fra sidelinjen, og se jer gøre foreningen og
det kommende år til jeres helt eget.
For mig er det nu en afslutning på tre aktive år i ELSA Aarhus. Det har været tre fantastiske og til
tider hårde år – men jeg ville på ingen måde have været ELSA foruden. Jeg har fået venskaber og
oplevelser for livet, og ELSA vil altid have en helt særlig plads i mit hjerte.
Jeg vil altid stå til rådighed for foreningen – om det er i forbindelse med sparring, en kop kaffe på
kontoret eller hvis jeg skal ødelægge jer i fireball, så hold jer ikke tilbage med at tage fat i mig.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til bestyrelsen. Tak for et rigtig godt og ikke mindst: GODT
KÆMPET! Det har været et meget anderledes bestyrelsesår, men jeg er stolt over, at have været
vidne til at se jer alle vokse med den opgave i har påtaget jer. Jeg håber at også I, trods tiden vi
lever i, har haft et godt år. Det har været en stor fornøjelse at lære jer alle at kende. Tusind tak for
jer!
Tak til alle der i dag har deltaget i denne elektroniske generalforsamling. Jeg håber vi ses til en
kæmpe sommerfest!

Mia slutter af med at takke for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:26.
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