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Referat af ELSA Aarhus Generalforsamling 2. maj 2022 
Johanne Rasmussen åbner generalforsamlingen, og får ro på alle.  
Tak fordi I havde lyst til at komme i dag og bakke foreningen op. Det betyder meget for os som 
træder af, at I har lyst til at bruge jeres tid sammen med os. Men det betyder også meget for den 
næste bestyrelse, som kan mærke hvad den her foreninger betyder for os alle. Bestyrelsen ønsker 
alle held og lykke med valget.  
 

1. Valg af dirigent 
Frederik Vahlgren 
ELSA Aarhus nominerer Frederik Vahlgren. 
Frederik accepterer.  
 
Ingen spørgsmål til dirigenten. Ingen stiller op imod Frederik.  
 
Afstemning om godkendelse af dirigent 
Enstemmigt vedtaget. 
 

2. Valg af referent 
Ruben Engell og Marie Wesselhøft 
ELSA Aarhus nominerer Ruben Engell og Marie Wesselhøft. 
Ruben og Marie accepterer. 
 
Afstemning om godkendelse af referenter 
Enstemmigt vedtaget. 

 
Dirigent: Man er stemmeberettiget, når man har været alm. medlem i 14 dage inden 
forsamling og har betalt sidste kontingent - stemmereglerne opsummeres. Simple 
beslutninger kræver simpelt flertal, vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal. Det 
konstateres, at dagsordenen er rettidigt udsendt.  
Når der er valg til bestyrelsen har alle én stemme pr. person der stiller op.  
Der er 29 stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen. 
Det kræver derfor 15 personer til alm. flertal. 
For at opnå kvalificeret flertal kræves 20 stemmer.  
 

3. Godkendelse af årsberetning 
Formand Cecilie Schou-Olesen  
Cecilie vil gennemgå årsberetningen, ikke den fulde størrelse, men derimod forordene - 
herefter mulighed for spørgsmål.  
 
Efter endnu et begivenhedsrigt bestyrelsesår i ELSA Aarhus, er det nu tid til at give 
stafetten videre. Årsrapporten vil derfor fungere som en evaluering og et overblik over de 
resultater og udfordringer, som foreningen har gennemgået det foregående år. 
Beretningen fungerer ligeledes som et værktøj til den kommende bestyrelse, der 
herigennem kan få et overblik over bestyrelsesåret 2021/2022. 
 
Vores resultater som forening skyldes, at vi består af et hold af dygtige og aktive frivillige, 
der sammen skaber plads til et socialt, fagligt og lærerigt miljø. Der er dog altid mulighed 
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for udvikling, og det er derfor afgørende, at der løbende kommer nye passionerede 
individer til, der kan sætte deres præg på foreningen.  
 
Dette bestyrelsesår har været interessant på mange måder. Grundet restriktionerne som 
følge af covid-19, består vi af en bestyrelse med begrænset ELSA-erfaring. Vores største 
opgave har derfor været at videreføre ELSA-ånden, genskabe tidligere planer og samle 
disse med nye idéer. Det har været udfordrende, men jeg er sikker på, at det netop er de 
oplevelser, vi vil huske tilbage på.  
 
ELSA Aarhus er nemlig en juridisk studenterforening kendt for sit professionelle og 
internationale netværk. Det er her, vi adskiller os fra andre foreninger. Og det er 
herigennem, vi udvikler os. Vi mødes på tværs af byer og lande, skaber øjeblikke sammen 
og tør gøre idéer til virkelighed.  
 
Vi vil i løbet af vores bestyrelsesår have afholdt to vinsmagninger, NCM, NOM, Juridisk 
Karrieredag, to studiebesøg med Kromann Reumert, et studiebesøg og en masterclass 
med Gorrissen Federspiel, “Advokat for en dag” med Andersen Partners, ELSA Day, 
procedurekonkurrence, Go International med DLA Piper, fastelavnsfest, pool-aften, 
bowling-tur, MasterClass med Horten, sommerfest og sommerskole. Vores eneste aflyste 
arrangement er udlandsturen, som vi valget at aflyse grundet corona-restriktionerne i 
London på daværende tidspunkt. Derudover har vi succesfuldt gennemført alle de 
arrangementer, som vi har sat os for. Det synes jeg, vi kan være meget stolte over.  
 
Af hjertet tak til den afgående bestyrelse (og directors), hvis hårde arbejde og venskaber 
jeg vil tage med mig videre. Tak for minderne, jeres tid og engagement. I den anledning 
vil jeg også ønske den kommende bestyrelse stort tillykke. I går et år i møde fyldt med 
oplevelser, som kun ELSA kan give jer. 
 
Denne årsberetning er udfærdiget i maj 2022. Den er sammensat af forskellige 
delelementer, herunder en oversigt over storbestyrelsen, en aktivitetskalender samt en 
gennemgang af de respektive områders virke i bestyrelsesåret 2021/2022. Rapporten 
forsøger at give et indgående indblik i foreningens virke, men der er ikke tale om en 
udtømmende gennemgang. Den er udarbejdet af undertegnede på baggrund af 
beretninger og informationer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 
Spørgsmål fra Jacob Kampmann: Hvorfor deltog I ikke i tour de gang? 
Svar: Det faldt sammen med det nationale møde i København (NCM) 
 
Afstemning om godkendelse af årsberetning 
Enstemmigt vedtaget. 

  
4. Godkendelse af årsregnskab 

Kasserer Kirstine Arendt  
Kirstine har flyttet i weekenden - derfor ikke øvet.  
 
Skal gennemgå ELSA Aarhus’ indtægter/udgifter i løbet af bestyrelsesåret samt årets 
resultat. Regnskabsåret kører fra 1. april til 1. april, hvilket ikke stemmer helt overens 
med bestyrelsesåret, der løber fra 1. august til 31. juli. Det løber altså tidligere, og når 
regnskabet nu gennemgås, så kommer der til at være udgifter og indtægter efter april, 
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som årsregnskabet ikke omfatter - det bliver derimod en del af næste bestyrelses 
årsregnskab.  

 
Både udgifter til sommerskolen, procedurekonkurrencen samt indtægter fra sponsorater 
indgår ikke i regnskabet.  
 
Iht. foreningsøkonomien - er der indtægts-/udgiftsarrangementer - og det kommer til at 
betyde ifm. gennemgangen, at der vil være mange røde poster og mange grønne poster - 
vinsmagning er eks. rød, mens procedure-konkurrencen er profiterende og dermed grøn. 
Visse udgifter indgår ikke i disse grønne/røde poster - fx “øvrige”-kategorien: ELSA T-
shirts mv. Derudover også generelle sponsorater, eks. indtægterne som følge af aftaler 
med advokatfirmaer.  

 
Udlægs-posten går ikke i 0, idet foreningen har lagt ud for burgere til et fagligt 
arrangement, og endnu ikke fået pengene retur. 
 
Ift. procedurekonkurrencen går denne i nul, selvom den reelt er grøn, da man tjener 
meget på den - men visse af indtægterne er som omtalt ikke omfattet af denne bestyrelses 
årsregnskab, men derimod først næste bestyrelses.  
 
Juridisk Karrieredag er også et arrangement som udgør en stor indtægtskilde. 
 
Øvrige arrangementer: Booking af sharks og fastelavnsfest.  
Normalt vil booking af eks. Sharks være rød, men i år har vi af universitet fået midler 
gennem trivselspuljen, hvorfor denne post er grøn.  
 
Status 1. april - årets resultat er på 94.518,42 kr., omend det er alene omkring 50.000 kr. 
der går videre til den nye bestyrelse.  
 
Selvom vi er en forening der ikke må tjene penge, er det ok med et sådant overskud, idet 
der typisk er en hel del udgifter forbundet med studiestart.  
 
Reserven udgør i alt 70.000 kr., herunder 20.000 kr. øremærket til NOM i efteråret 2021, 
som ifølge kassereren  ikke er blevet opkrævet. 
 
Spørgsmål fra Nadine Knudsen: De 20.000 kr. fra NOM er overført/opkrævet - det er 
dermed ikke rigtigt, da pengene altså ER BETALT. Det tjekkes imidlertid endnu en gang 
for en sikkerheds skyld.  
Svar: Under generelle sponsorater står indtægt under 45.000 kr., og at nogle af procedure-
sponsoraterne er herunder - men tallene passer ikke helt, da der yderligere af regnskabet 
fremgår en udgift under procedurekonkurrencen, der ikke passer med de første tal pt.  
 
Nadine: Hvor meget skal fortsat opkræves fra procedurekonkurrencen?  
Svar: Formentlig omkring 20.000 kr., idet der først er forfaldsdato på nogle af 
sponsoraterne 1. juni. Resultatet af regnskabsåret stemmer ikke med, hvor mange penge 
der står på bankkontoen for foreningen - det er derimod det samlede antal indtægter 
fratrukket det samlede antal udgifter.  
 
Nadine: Hvad står der på kontoen?  
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Svar: Det har kassereren ikke i hovedet. 
 
Nadine: Forstår ikke, om det samlede resultat er det der står på kontoen?  
Svar: De ca 94.000 kr. er det der stod på kontoen d. 1. april 2022, da det nye regnskabsår 
begyndte - det er alle indtægter fratrukket alle udgifter i perioden mellem 1. apr. 2021 og 
1. apr. 2022.  
 
Nadine: Er det fordi, at det ikke er med, at bestyrelsen før, har givet den nuværende 
bestyrelse ca. 20.000 kr.  
Svar: Hvad bestyrelsen havde på kontoen til at starte med er IKKE medtaget i beløbet 
her - det er derfor, der er en afvigelse mellem det reelle tal på kontoen og det samlede 
resultat i årsregnskabet.  
 
Der vil blive overført et sted mellem 50-100.000 kr. til den nye bestyrelse.  
 
Begrundelsen for, at der fortsat står så mange penge på kontoen er, at der bruges ca. 
50.000 kr. på sommerskolen. Bestyrelsen har godkendt en underskudsgaranti på 45.000 
kr. til sommerskolen 
 
I de ca 94.000 kr. er der afsat 45.000 kr. til sommerskolen (som underskudsgaranti) og 
derudover skal de resterende 50.000 kr. gives videre til den nye bestyrelse sammen med 
reserven på 50.000 kr. Dog skal der ud af de 94.000 kr. også betales ca. 35.000 kr. tilbage 
af trivselsmidler til sommerskolen.  
 
Nadine: Er reserven talt med i det samlede resultat?  
Svar: Resultatet viser alene indtægter og udgifter gennem året, og dermed indgår reserven 
ikke.  
 
Nadine: Selvom der skal bruges en del penge på tilbagebetaling af trivelsesmidler og 
underskudsgaranti til sommerskolen i uge 30, er der så gjort tanker ift., hvordan det skal 
undgås, at der gives for mange penge videre til den nye bestyrelse? 
Svar: Det blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, hvordan midlerne skulle bruges, således 
at man undgik at give for mange penge videre.  
 
De arrangementer der nu mangler: transition, sommerskolen, sommerfest, middag for 
bestyrelsen, penge til NOM næste år. 
 
Nina Mølgaard: Vigtigt at det skal være en forening der ikke danner en masse overskud. 
 
Indtægter i alt: Kassereren har ingen oversigt. 
Udgifter i alt: Kassereren har ingen oversigt. 
→ Vi tager det under punktet “eventuelt”, idet kassereren ikke har tallene på sig lige 
her - det bliver derimod gennemgået senere på generalforsamlingen.  
 
Nadine: Har i lavet opgørelse over jeres bestyrelsesår alene (altså fra ca. august til april)?  
Svar: Nej, det har kassereren valgt ikke at gøre, da det formentlig ville blive for 
uoverskueligt og misvisende for foreningens økonomi.  
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Nadine kan ikke forstå, hvorfor man ikke vælger at vise konkret, hvor mange udgifter og 
indtægter, der konkret har været for denne bestyrelse - det burde blive præsenteret på en 
måde, således at det konkret kan ses, om der er skabt underskud eller overskud, helt 
simpelt.  
På den måde vil man kunne lave et budget, der afslutningsvis understreger, efter 
gennemgang af indtægter og udgifter, om resultatet er et underskud eller et overskud. 
Svar: Det er alene et resultat af, at regnskabsåret ikke følger bestyrelsesåret.  

 
 ELSA Aarhus foreslår at vi udskyder punktet om gennemgang af regnskabet.  
 Enstemmigt vedtaget. 
 
 Nu kommer revisoren, Elisabeth Sørensen.  

Elisabeth: Har fået hjælp af Frederik Vahlgren som revisorsuppleant.  
 
Årsregnskabet ser fint ud, det er en sund økonomi - Kirstine fremhæves som stor hjælp, 
særligt henover weekenden - i revisionsarbejdet er foretaget stikprøvekontrol af enkelte 
poster vha. af at sammenholde årsregnskabet, de dertilhørende bilag og faktisk afholdte 
udgifter mhp. at sikre, om der var overensstemmelse - og dette har været tilfældet. Der er 
enkelte bemærkninger, jf. nærmere nedenfor.  
 
Bemærkninger fra Elisabeth:  
Kritik: 
Der er enkelte bilag, som ikke fremgår af det tilsendte materiale, men som er angivet i 
bilagskataloget. De fremgår af bilagskataloget som ”elektronisk bogført”, hvorfor der 
burde være bilag. Der er tale om enkelte udgifter af mindre karakter. Det bemærkes, at 
udgifterne også fremgår af ELSA Aarhus’ bankkonto. Det er selvfølgelig kritisabelt, at 
der mangler bilag. Der er dog kun tale om enkelte tilfælde og revisorerne har tillid til 
bestyrelsens varetagelse af foreningens økonomi og interesser. 
 
Bemærkninger: 
Indtægter for medlemskontingent og udgifter for mobilepay-gebyrer er blevet blandet 
sammen. Det fremgår af konto 11. Det vil skabe mere klarhed over årsregnskabet, hvis 
disse poster adskilles, således gebyret fremgår som en selvstændig udgift og ikke 
indeholdes i indtægten fra medlemsgebyret, hvor det fratrækkes. Vi forstår, at der kan 
være praktiske hensyn, som har nødsaget denne ordning for at anskueliggøre 
årsregnskabet. 
 
Af bilag 16 fremgår det, at vingaverne til procedurevejlederne, som ikke mødte op til 
procedurekonkurrencen, blev sendt til dem i stedet for. Det er fin gestus, men det er ikke 
praksis, at man giver gaver til dem, der ikke kommer og dermed noget, som man kan 
undlade fremadrettet. 
 
Der mangler en beskrivelse i ”Årsregnskabet” konto nr. 41, som dog fremgår af 
bilagskataloget til at være NOM-relateret.  
 
Af bilag 29 og 47 fremgår budgetter fra Excel. Det er fint til at skabe et overblik internt, 
men bidrager ikke til at skabe et overblik som bilag, da de ikke er bundet op på nogen 
konkret udgift- eller indtægt. 
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Vi indstiller årsregnskabet 2021/2022 til godkendelse for. 
 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at ELSA Aarhus er en frivillig forening skal bestræbe 
sig på at gå i 0. Det betyder, at foreningen ikke skal have en opsparing af betydelig 
størrelse. Foreningen har et overskud på over 94.000 kr. Det er naturligvis forståeligt, at 
der er penge sat til side til projekter efter regnskabsårets afslutning, men et så højt beløb 
virker ikke nødvendigt.  
 
Vi anbefaler derfor den kommende bestyrelse til at bruge flere penge. 
 
Kommentar fra Frederik: Vedrørende den tidligere debat om regnskabet: Revisorerne har 
taget stilling til, hvordan der er blevet bogført, men ikke hvordan økonomien egentlig er.  
Ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.  
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Næstformand Johanne Rasmussen 

  
 Meget kortfattet: ELSA Aarhus anmoder om at vi beholder det nuværende kontingent.  
 Vedtægternes § 6 fremgår af slide. 
 Spørgsmål: Hvad dækker studielangt medlemsskab over? 

Svar: Til du er færdiguddannet jurist 
 
“Forslaget” til fastsættelse af kontingent  
Enstemmigt vedtaget. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Formand Cecilie Schou-Olesen  

   
Som udg.pkt. skal vedtægtsændringerne fremsendes 4 dage inden GF. Det er ikke gjort 
rettidigt, og derfor vil ELSA Aarhus stille forslag om, at vedtægterne behandles alligevel. 
Derfor skal det godkendes, hvis vi ønsker at stemme om ændringerne. 
 
Det kræver simpelt flertal.  
Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer 
4 blanke stemmer 
23 stemmer for 
 
Stemmeprocedure ved vedtægsændringer: Da det er forslag til vedtægtsændringer, så 
kræves 16 stemmer, da det er kvalificeret flertal på nuværende tidspunkt.  
 
Forslag 1 – Ændring fra STEP til Professional Development 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 1 
Spørgsmål til forslaget: Hvad var begrundelsen?  
Svar: I ELSA International har man valgt, at STEP skal ændre navn til Professional 
Development, hvorfor ELSA Aarhus også ønsker denne ændring.  
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 1. 
Stemmer for: 27 (Enstemmigt vedtaget) 
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Forslag 2 – Præcision af foreningens hjemsted 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 2 
Ingen spørgsmål el. ændringsforslag 
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 2. 
Stemmer for: 26 
Stemmer imod: 1 

 
Forslag 3 – Grammatisk fejl § 10 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 3 
Ingen spørgsmål el. ændringsforslag 
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 3. 
Stemmer for: 27 (Enstemmigt vedtaget) 

 
Forslag 4 – Grammatisk fejl § 17 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 4 
Ingen spørgsmål el. ændringsforslag 
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 4. 
Stemmer for: 27 (Enstemmigt vedtaget) 
 
Spørgsmål: Hvor mange vedtægtsændringer ift. grammatiske fejl? 
Svar: 2 mere 

 
Forslag 5 – Grammatisk fejl § 20 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 5 
Ingen spørgsmål el. ændringsforslag 
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 5. 
Stemmer for: 26 
Blanke: 1 
 
Forslag 6 – Grammatisk fejl § 24 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 6 
Ingen spørgsmål el. ændringsforslag 
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 6. 
Stemmer for: 27 (Enstemmigt vedtaget) 
 

 
Forslag 7 – Godkendelse af ændring i vedtægterne for ELSA Aarhus 
Dirigenten spørger om godkendelse af forslag 7 
Spørgsmål fra Jacob Kampmann: Er det specifikt, at man skal skrive 2. maj, eller vil det 
ikke være at foretrække, at man blot skriver, at ændringerne træder i kraft fra eks. sidst 
afholdte generalforsamling? Formanden spørger, hvordan man hermed vil kunne 
journalisere, hvordan den sidste generalforsamling hermed har været afholdt - Jacob 
føjer, om man også vil afholde en godkendelse, såfremt der ikke er fremsat forslag om 
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vedtægtsændringer? Hertil svarer dirigenten, at man ikke slavisk behøver godkende 
vedtægterne enkeltvis, men dermed blot konkludere, at der ikke fremsættes forslag til 
ændringerne af de nuværende vedtægter.  
 
Ingen egentlige ændringsforslag til forslaget. 
 
Afstemning vedr. vedtægtsændring angående forslag nr. 4. 
Stemmer for: 27 (Enstemmigt vedtaget) 
 

7. Præsentation og valg af kandidat til President, Secretary General og Treasurer i 
ELSA Aarhus 2022/2023 
 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som President for næste års bestyrelse af 
ELSA Aarhus.  
 
 Cecilie Schou-Olesen nominerer Kirstine Arendt. 
 Kirstine accepterer nomineringen. 
 
Kirstine taler: Jeg har tidligere haft et tæt samarbejde med formanden i rollen som 
kasserer. Dette har inspireret mig til at stille op. Jeg vil ligesom den tidligere formand 
bevare den flade struktur. Dog er det også vigtigt med bureaukrati for at skabe 
kontinuitet, særligt i så stor en forening. Men målet er at fortsætte at arbejde med den 
flade struktur. Det er vigtigt med tillid i foreningen, og det vil jeg prøve at arbejde ud fra. 
Min beslutningen om at stille op beror endeligt på min kærlighed for foreningen, og de 
mennesker der udgør den.  

 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Hvornår har ELSA Aarhus fødselsdag?  
Svar: 4. maj. 
 
Spørgsmål fra Emma Brinch: Har du overvejet, hvordan det vil være at være formand og 
jonglere med studiets travlhed på tredje år?  
Svar: Kirstine har tænkt meget over det, og hun har i øvrigt mange ting at se til. Men hun 
har mod på det, fordi ellers vil hun ikke stå der.  
 
Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Du vil gerne have tillid til hele foreningen, men er der 
noget bestemt, du gerne vil have fokus på?  
Svar: Det handler om at styrke samarbejdet med de øvrige foreninger, der er mange 
engagerede, og derfor er det vigtigt med et stærkt samarbejde med ikke alene de 3 store 
foreninger, men også de øvrige - også sådan at vi som flok på foreningsgangen kan skabe 
det bedste studieliv for alle. Johanne præciserer og føjer, om Kirstine har tænkt sig at 
bibeholde så mange arrangementer som hidtil eller derimod nedskalere? Kirstine vil ift. 
det faglige bibeholde det nuværende niveau, og ift. det sociale så blev det også nævnt, 
under gennemgangen af årsregnskabet, at vi var heldige mht. de midler, som vi havde - 
dermed afhænger det af det økonomiske niveau.  
 
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Hvor i landet er du fra?  
Svar: Københavner 
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Andet spørgsmål: Har du tænkt dig at tale med ELSA DK om ikke at afholde NCM 
samtidig med Tour De Gang?  
Svar: Det vil blive prioriteret rigtig højt.   
  
Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Spændende du vil videreføre den flade struktur fra 
tidligere formand, det har fungeret godt udadtil - Nadine tænkte på, at juridisk karrieredag 
fylder meget og tager meget tid - er det blevet talt om, hvem det vil placeres imellem? 
Hvem har tid til det her i starten af ELSA-året?  
Svar: Glad for spørgsmålet, og den tidligere formand vil sørge for, at det er STEP 
(Professional Development), der tager sig af arbejdet forbundet med juridisk karrieredag 
for det kommende bestyrelsesår.  

  
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som Secretary General for næste års 
bestyrelse af ELSA Aarhus. 
 
Johanne Rasmussen nominerer Camilla Kejser Fisker. 
Camilla accepterer nomineringen.  

  
Camilla taler:  
Hej,  
 
Jeg hedder Camilla, er 23 år gammel og studerer på 4. semester.  
 
ELSA erfaring: 1 år som director i S&C, arrangeret udlandstur og sommerskole. Har 
primært stået for budget-delen. Jeg har derudover deltaget i karrieredagen, NOM og 
mange flere ELSA arrangementer.  
 
Andet erfaring: erfaring fra andet frivilligt arbejde, holdspiller efter mange år som 
håndboldspiller og derfra også vant til at tage ansvar. International erfaring fra 
international folkeskoleklasse, udveksling i både Polen og Tyskland, samt andre ture b.la. 
til Europa-Parlamentet i Strassburg.  
 
Hvorfor næstformand: Er ikke færdig med foreningslivet, brænder mere for det interne 
end S&C. Vil gerne gå endnu mere aktivt ind i foreningslivet. 
 
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Har du gjort dig tanker om, om der er konkrete 
arrangementer, du vil arbejde med mhp. at styrke det sociale?  
Svar: Noget af det, der har gjort, hun har følt sig velkommen, har altid været den tidligere 
næstformands engagement, humør og tilgang til ELSA - det handler om at lave aktiviteter 
for alle, tage alle med, sørge for at styrke ELSA på tværs af de forskellige grene af ELSA.  
 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Hvorfor stiller du op som Sec.Gen. og ikke eks. VP 
for S&C, idet du har siddet der som director? 
Svar: Hun vil gerne noget mere socialt, samt arbejde tæt sammen med Kirstine.  
Andet. spm.: Er der ting, du gerne vil ændre eller forbedre?  
Svar: Vil prøve at uddelegere noget mere, inddrage directors også til afholdelsen af de 
interne arrangementer - Camilla har savnet, at man ikke har haft mere at gøre med alle, 
men at det har været meget afgrænset mellem de forskellige underafdelinger.  
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Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Idet i er en årgang som har været meget præget af 
corona, har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan komme ud og ramme de 
øvrige studerende, som ikke har haft mulighed for at prøve foreningslivet af?  
Svar: Måske ved at gøre ELSA mere synlige i det sociale miljø, eks. ved ELSAs camp til 
kapsejlads i fredags. 
→ Emma Brinch føjer, at ELSA havde en fed kamp, fordi hende og Sarah sad trofast i 
klapstole fra kl. 01.30 torsdag nat!  
Spørgsmål fra Emma Brinch: Hvordan Camilla vil arbejde på, at ELSA åbnes mere op 
for alle?  
Svar: Camilla synes, at der ikke er noget galt i at være en faglig forening, som ikke kun går 
op i druk. Camilla vil gerne arbejde på at lokke folk til med arrangementer, der appellerer 
til alle - en balance mellem det seriøse og vinsmagninger.  
→ Jacob Kampmann hævder, at FBJ ikke er en druk forening.  

 
Spørgsmål fra Marie Wesselhøft: Har du overvejet at uddelegere arbejdsbyrden?  
Svar: Det er noget, vi skal arbejde på, at flere inddrages eks. i arbejdet forbundet med 
interne arrangementer - Camilla har savnet som director i S&C at vide, hvad de andre 
afdelinger har lavet i eks. STEP og AA. Derfor skal vi arbejde mere sammen.  
 
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Hvad med dem, der bliver færdige nu her? 
Svar: Camilla svarer, at hun er meget åben for alle former for arrangementer, så det kan vi 
helt sikkert finde ud af.  

 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som Treasurer for næste års bestyrelse af 
ELSA Aarhus. 
 
Kirstine Arendt nominerer Sarah Cecilie Bastian. 
Sarah accepterer nomineringen.  

 
Sarah går på 10. sem., det er en impulsiv beslutning, ikke meget er forberedt - og Sarah 
har erfaret, man kan få posten som “yngre jurist”, og derfor er hun selvfølgelig klar på at 
træde til - hun er glad for ELSAs gode fællesskab, hun vil fortsætte med det, på trods af 
hun er færdig på studiet - hun er tidligere director og VP for AA, hun er skarp nok til tal, 
og hun er klar på at få en fast director på kassererposten, der kan hjælpe hende. 

 
Det er med forbehold for, at hun kan få en director på kassererposten.  
 
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Hvilket niveau havde du mat på, da du gik på 
handelsskolen?  
Svar: B - men 2x12’er.  
Andet spørgsmål: Hvordan vil du balancere arbejdsuge og ELSA? 
Svar: Hun ønsker ikke at arbejde 80 timer om ugen på et advokatkontor, men satser mere 
på et job i det offentlige. Desuden vil hun gerne prioritere arbejdet i bestyrelsen.  
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Spørgsmål: Kan du være bange for, idet du har et arbejde ved siden af, at du kommer til 
at nedprioritere alt det sociale og alene dedikere din sparsomme tid til det 
arbejdsmæssige?  
Svar: Nej, det er netop det sociale, der trækker - og Sarah har tid til begge dele.  
 
Spørgsmål: Kan du være bekymret for, at du vil tage styringen fra de nye VPs i AA?  
Svar: Nej - vil dog altid stå til rådighed såfremt de har spørgsmål. 
 
Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Hvordan vil arbejdsfordelingen være mellem dig og 
Nina som director i Treasurer?  
Svar: Den vil være helt fin, vi vil tale sammen og hjælpe hinanden.  

 
Dirigenten indleder stemmeprocedure - der skal ske hemmelige valg. 
Næstformand fortæller om proceduren for at stemme: Hemmeligt valg via Google forms 
– dvs. vi kan alene se de afgivne stemmer, men ikke hvem, der har afgivet dem.  
Hvert medlem har én stemme pr. bestyrelsespost, som sættes ved at påføre 
stemmesedlen et X ud for enten ”Stemmer for”, ”Stemmer imod” eller ”Stemmer 
blankt”.  
Sættes der mere end ét X ved en kandidat, anses stemmen for at være ugyldig. 

 
Optælling af stemmer 
 
Resultatet af valget til President  
Stemmer for: 24  
Stemmer imod: 2 
 
Resultatet af valget til Secretary General 
Stemmer for: 24  
Stemmer imod: 2    
 
Resultatet af valget til Treasurer 
Stemmer for: 26  
 

8. Præsentation og valg af kandidater til Vice President for Marketing, Vice 
President for Academic Activities, Vice President for Seminar & Conferences og 
Vice President for Student Trainee Exchange Program i ELSA Aarhus 2022/2023 

 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som VP for Marketing for næste års 
bestyrelse af ELSA Aarhus. 
 
Kirstine Arendt nominerer Laura Juul Jørgensen. 
Laura accepterer nomineringen.  
 
Laura taler: Jeg kom lidt ind i foreningen pga. Kirstine. Men jeg valgte bare at springe ud i 
det sidste år. Derudover synes jeg, at VP posten for Marketing klæder mig og særligt mine 
kreativitet rigtig godt. Nu vil jeg gerne fortsætte fordi jeg rigtigt glad for posten i 
marketing, og det kreative element det tilførere. Jeg er glad for de venskaber og 
bekendtskaber ELSA har skabt for mig.  
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Spørgsmål fra Emma Brinch: Er der tanker, som du gør dig, ift. at ændre noget?  
Svar: Man skal vise i højere grad, hvad man laver i ELSA, hvem vi er - evt. 
take-overs via de sociale medier.  
  
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Kan du finde ud af photoshop og canva?  
Svar: Hun er blevet stærk i canva, men ikke så meget photoshop (hvilket hun hævder 
heller ikke er nødvendigt). 
 
Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Vil du deltage i internationale møder såsom NOM og 
ICM? 
Svar: NOM vil hun rigtig gerne, ICM lidt mere usikkert. 
 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Din erfaring mht. directors - flere eller færre eller 
lign. forgangne år?  
Svar: Hun gerne i udgangspunktet vil bibeholde det nuværende niveau, evt. fortsat have 2 
directors, da det vil give en fin balance - med mulighed for samarbejde, delegering, 
sparring.  
 
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Det kan i perioder være en hård post at være VP for 
Marketing. Hvad så næste år til procedure konkurrencen, hvordan vil du balancere de ting 
ift. den store formueret? 
Svar: Det handler om at lave tingene god tid i forvejen. 
 
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Hvad har været din bedste oplevelse på posten i år? 
Svar: Kan ikke pointere præcist, hvad der har været det bedste, men det har været godt at 
få nogle bekendtskaber ud over hendes hold, og møde en større gruppe mennesker og 
der er flere kendte ansigter på studiet. Det har desuden været rigtig dejligt med den 
kreative side med flere projekter, som samtidig har været studierelevant. Derudover, har 
det været rigtig fedt at lære de forskellige programmer, såsom canva, at kende. 
 
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Er der en bestemt grund til at du gerne vil fortsætte i 
ELSA Århus frem for ELSA DK? 
Svar: Det var meget overvældende at starte i Århus sidste år, og Laura glæder sig til at 
fortsætte det arbejde som hun nu har lært at kende.  
 
Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Du taler om en ambition om at gøre det mere personligt, 
trække folk med ind i foreningen via medier mv., men har du tænkt på, at der er noget 
specifikt og konkret, du vil gøre anderledes allerede nu?  
Svar: Laura har overvejet, om man måske kunne lade nogen, der skal til sommerskole i 
udenlands, vise, hvad deres dage og sommerskole byder på - og ellers skal der bare 
planlægges en masse frem til næste år.  
    
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som VP for Academic Activities for 
næste års bestyrelse af ELSA Aarhus. 
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Emma Brinch nominerer Jonas Beyer Strange og  Camilla Berg Kristensen. 
Jonas og Camilla accepterer nomineringen.  
 
Jonas taler:  
Jeg hedder Jonas Strange, går på 4. semester, har været director i AA i et år. 
Jeg har medvirket til at få diverse Elsa-arrangementer stablet på benene. Jeg har her set, 
hvor givende det har været for studiemiljøet, og det er noget som jeg gerne vil give videre 
og dele med andre. Jeg har holdt af det sociale miljø internt i ELSA, og det er noget som 
jeg fortsat vil være en del af. 
 
Min motivation: at give videre og dele med andre, hvad jeg selv har fået det sidste års tid 
(noget som jeg tror bestyrelsesposten er det perfekte medium til at realisere den 
målsætning med).  
 
Hvorfor mig? Jeg er ansvarsbevidst, og selvom jeg ikke har været i en bestyrelsespost før, 
er jeg sikker på, at jeg kan vokse med ansvaret, som følger af en sådan stilling. Jeg vil gøre 
brug af ELSA-netværket og bestyrelsen, in case jeg bliver i tvivl om diverse 
problemstillinger.  
 
Jeg stiller op med Camilla Berg. 
 
Spørgsmål til Jonas:  
Spørgsmål fra Nina Mølgaard: Hvis du og Camilla stiller op sammen; den ene har 
primært fokus på procedure konkurrencen og den anden har på andre ting. Har I talt 
sammen om dette, og hvad har I gjort jer af tanker.  
Svar: Jonas og Camilla har drøftet samarbejdet, men fordi de begge kommer som 
directors og indtager en bestyrelsespost, så forsøger de at fordele det halvt, sparre så 
meget som muligt mhp. ansvarligt og ordentligt at sætte eks. procedurekonkurrencen op. 
De vil ikke være blege for at bede om hjælp i den øvrige bestyrelse, da de har gode 
erfaringer med dette som directors.  
 
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Har du forventninger til den bestyrelse du træder ind i? 
Svar: Jonas’ forventninger er, at der kommer til at herske et rigtig godt samarbejde - det 
handler om tillid i bestyrelsen, det vil Jonas løfte byrden for, at der kommer til at være.  
 
Spørgsmål fra Emma Brinch: Har du planlagt nogle bestemte (nye) arrangementer? 
Svar: Arrangementerne i år har fungeret, og man skal holde fast i de arrangementer der 
virker. Ift. nye arrangementer, vil han drøfte det med Camilla. Det skal selvfølgelig også 
vendes med Camilla.  
 
Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Har I overvejet at ændre noget ifm. 
procedurekonkurrencen? 
Svar: Jonas synes, at det var en helt genial opstilling mht. live transmissionen af 
konkurrencen, den havde mange glæde af, det var en succes - det gav folk langvejs fra 
mulighed for at følge med hjemmefra. Vi vil prøve at gøre dem kunsten efter og gøre det 
lige så godt.  
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Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Har I overvejet flere directors?  
Svar: Jonas anfører, at man har haft en del directors i AA i år, han mener, det bliver en 
nødvendigvis fremadrettet også, og at man skal delegere endnu mere, således at både 
Jonas og Camilla ikke belastes ud over det ekstreme, men også mhp. at folk tages med i 
arbejdet, uden at Jonas og Camilla hermed afgiver alt arbejdet - men de vil selvfølgelig 
have deres studier, travle semestre, in mente.  
 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Ser du et behov for at nedskalere antallet af 
arrangementer? 
Svar: Jonas mener ikke at man skal nedskalere, fordi man selv har travlt. man må i så fald 
håbe på, at man kan uddelegere noget af ansvaret på en hensigtsmæssig måde.  
Jonas er af den holdning, at han vil hellere lave færre arrangementer og sørge for at disse 
afvikles på en god måde.  
 
Camilla taler:  
Hej jeg hedder Camilla Berg Kristensen. Jeg har været i Elsa siden mit første semester, 
hvor jeg startede i S&C, da Fink manglede directors. Derefter fortsatte jeg som director 
for AA. Vi har haft et godt år i AA, og det skal føres videre, så derfor stiller jeg op.  

 
Spørgsmål til Camilla:  
Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Samme spørgsmål, har du gjort dig tanker ift. 
procedurekonkurrencen i år, og hvorvidt det skal afvikles på samme måde?  
Svar: Livestreamen skal fortsætte næste år, det er en god måde at skabe opmærksomhed 
omkring begivenheden. Det var blandt andet smart for mig personligt, da jeg havde en 
travl dag med undervisning og derigennem kunne følge med alligevel.  
 
Spørgsmål fra Ruben Engell: Der har ikke været så meget opmærksomhed omkring 
arrangementer på tværs af områderne. Hvad tænker du ift. flere arrangementer i 
storbestyrelsen? 
Svar: Klart at det er godt med arrangementer på tværs af grupperne, vil hun gerne tage op 
i den nye bestyrelse. 
 
Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Du vil gerne inddrage directors endnu mere, men 
hvordan har du det reelt med at give ansvar til dine directors?  
Svar: Det har jeg det fint med, lig Emma og Sarah, så vil jeg blive ved med dette, da det 
har fungeret rigtig godt. 
 
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Hvordan har du det med at være (delt) leder for en 
gruppe directors? 
Svar: Den skal vi nok få fikset. Hvis det sociale fungere, skal det faglige også nok fungere.  
 
Spørgsmål fra Emma Brinch: Har du gode forslag til nye arrangementer?  
Svar: Arrangementerne pt. er gode, måske man kan supplere med de relevante fag på de 
forskellige årgange, såfremt der er interesse herfor. Da vi eks. havde online studier i 2020, 
var der noget oplæg mht. det at skrive cv’er, hvilket jeg bl.a. fandt meget interessant.  

 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som VP for Seminars & Conferences 
for næste års bestyrelse af ELSA Aarhus. 
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Johanne Rasmussen nominerer Phoebe Kamara. 
Phoebe accepterer nomineringen. 
 
Phoebe taler:  
Hej,  
 
Jeg hedder Phoebe og jeg er går på 4. semester. Jeg vil gerne stille op til posten som VP 
for S&C. 
 
Jeg har været meget glad for at være director i S&C i år, fordi sådan noget som 
planlægning af udlandstur og sommerskole lige er noget, som jeg havde lyst til at være 
med til. Dog må jeg sige, at jeg gennem det sidste år, har brændt for at yde noget mere, 
som jeg synes jeg ville kunne bidrage med som VP for S&C.  
 
Jeg har personligt erfaring med planlægning af konferencer fra gymnasiet, hvor jeg sad i 
bestyrelsen for en Model United Nations Conference, som vi fik etableret, som stadig 
bliver afholdt nu. Udover dette, har jeg masser af planlægnings erfaring, som FDF leder, 
som jeg synes kunne bidrage positivt til S&C.  
 
Jeg erkender, at der har været udfordringer i S&C i år, men jeg har mod på, at de kan 
overkommes, hvor jeg forhåbenligt kan få støtte både fra vores VP for S&C i ELSA DK, 
Johanne, og den nuværende VP, Mikkel.  
 
Såfremt jeg bliver valgt ind vil jeg gerne styrke det sociale fællesskab inden for S&C, 
udover de vigtige faglige møder, hvilket jeg håber kunne gøre det mere hyggeligt at være 
director i S&C.  
 
Generelt må jeg sige, efter at have været med i ELSA og, at have deltaget i både sociale, 
samt faglige arrangementer, såsom NOM, ELSA Day og NCM, at ELSA virkelig er noget 
jeg gerne vil, og noget jeg kan se mig selv fortsætte at være med i. 
 
Tak. 

 
 Spørgsmål fra Emma Brinch: Har du mod på at tage posten, hvis du får den selv? 
 Svar: Ja, det har jeg.  
Andet spørgsmål: Har du tænkt dig at bruge samme model for udlandsturen, som Mikkel 
brugte? 
Svar: Vi har brugt meget tid og mange kræfter på at planlægge udlandsturen, så hvis der 
er stemning og interesse for at bruge den, evt. supplere den med nyt materiale og nye 
ideer.  
 
 Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Spørger ind til hvordan hun vil håndtere den store 
arbejdsbyrde? 
Svar: Hun har stadig mulighed for at rådføre sig med Mikkel og Johanne. 
 
Spørgsmål: Hvordan vil du løse samarbejdsvanskelighederne fra i år internt i S&C? 
Svar: Kommunikation!  
 
 Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Hvor mange directors vil du have? 
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Svar: Ikke 13! Det har været for mange, det kan eks. være svært at komme igennem et 
møde. 
Andet spørgsmål: Du har været med til mange ting, mange arrangementer - vil du 
fortsætte med det som VP?  
Svar: Ja, det vil jeg gerne - det har givet rigtig meget, især NOM bidrog til mit indtryk af 
og min holdning til ELSA som værende helt vildt fed - og derfor vil jeg stadig deltage.  
 
 Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Har du tænkt dig at få en facebook? 
Svar: Ikke hvis hun kan undgå det, hun kan kommunikere med sine directors på 
messenger.  
 
 Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Skal du med på sommerskoler i år? 
Svar: Det bliver for pres i år, men Phoebe har snakket med flere om at gøre det til næste 
år. 
 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som VP for Professional Development 
for næste års bestyrelse af ELSA Aarhus. 
 
 Johanne Rasmussen nominerer Maria Bøjlund Andersen og Emily Bjørnskov. 
Maria og Emily accepterer nomineringen.  
 
Maria taler:  
Maria, 21 år, 4 semester.  
Jeg har det sidste år siddet som director for STEP, og jeg tænker, at det en god 
fortsættelse at prøve kræfter af med at være VP. 
 
Jeg har gennem ELSA fået et indblik i hvad foreningslivet på uni kan, og jeg synes det har 
været super fedt. Jeg har især været glad for at lære nye mennesker at kende.  
 
Jeg vil rigtig gerne være VP for PD, da jeg efterhånden kender lidt til det, og synes det har 
været spændende at være en del af.  
 
Som VP vil jeg prøve at gøre det lige så godt som Frederikke har gjort det, for jeg synes 
det har fungeret rigtigt godt i STEP. Det at vi nu er to VP’er er også klart en fordel, så 
tænker kun det kan gå godt. 
 
Spørgsmål til Maria:   
Spørgsmål fra Marie Wesselhøft: Har du bekymringer ift. byrden forbundet med at 
arrangere juridisk karrieredag?  
Svar: Det, som vi gjorde sidste år, fungerede rigtig godt, og hvis man sørger for at sparre 
med sine directors, så kan man nå godt i mål. 
Andet spørgsmål: Har I overvejet at gøre noget anderledes?  
 Svar: Maria har overvejet, det kunne være interessant at komme ud på HA JUR også, 
promovere det i endnu højere grad og udbrede det.  
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Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Hvad tænker du ift. job-hunting? Hvad vil din 
strategi være? 
Svar: Der skal gøres noget drastisk. der har været forskellige problemer, men der skal i 
hvert fald overvejes at gøres noget. 
 
Spørgsmål fra Emma Brinch: Har du forslag til, hvordan man kan lave en ny måde, 
hvorpå man kan få fat i de studerende til PD/STEP? 
Svar: Man skal ud til forelæsningerne, tale med folk, være aktiv på medierne, promovere 
det i højere grad mv. - så folk ved, hvad PD omfatter.  
 
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Hvad gjorde for dig, at det var lige ved STEP at du skulle 
være? 
Svar: Det internationale er nice, Maria har selv været på udveksling, det var givende og 
spændende, og det tiltalte hende i stor grad.  
 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Hvad tænker du om, at STEP nu ændrer navn? 
Svar: Man skal lige vænne sig til navnet - det vil måske ændre folks indtryk og opfattelse 
af, hvad afdelingen omfatter. Der er i hvert fald muligheder at hente med det nye navn.  
 
Emilys tale: Går på 4. semester. Jeg har tidligere været director i S&C.  
 
Jeg har været rigtig glad for at være med i S&C, men da jeg var til Go International, 
opdagede jeg arbejdet, PD har lavet og fik en interesse for det.  
 
Jeg stiller op som VP for PD sammen med Maria. Vi arbejder godt sammen og vil kunne 
supplere hinanden godt.  
 
Maria vil have fokus på Juridisk-Karriere dag, som hun har mega meget styr på, hvor jeg 
vil have fokus på Go International, netop fordi jeg har min interesse der.  
 
Jeg har været rigtig glad for det sidste årstid med ELSA, og håber på at blive en del af 
bestyrelsen, og hjælpe med at sprede noget ELSA Spirit. 
    
Spørgsmål til Emily:  
Spørgsmål fra Camilla Malthe Sørensen: Har du gjort dig overvejelser om, at det igen 
skulle være DLA, eller om det skulle være en anden virksomhed?  
Svar: Det er et meget stort og internationalt kontor, og derfor er DLA på mange måder 
oplagt. Men alligevel åben overfor andre kontorer.  
 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Tænker du noget om, at det nu har skiftet navn? 
Svar: Det er godt med nyt navn, det er kortere og det er måske fint at der kommer nye 
øjne på det.  
 
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Hvilke erfaringer fra S&C tror du, at du kan tage med dig 
i PD? 
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Svar: Nogle gode erfaringer (kontakter) fra S&C som hun kan trække på.  
 
Spørgsmål fra Nadine Knudsen: Kunne du tænke dig at deltage i internationale møder?  
Svar: Ja, klart  
    
Spørgsmål fra Johanne Rasmussen: Har du overvejet flere el. færre directors, og hvilken 
rolle skulle du have for dem? 
Svar: Jeg tænker, at Maria og jeg fordeler ansvaret mellem hinanden, og at vi herefter 
delegerer til vores directors - og jeg tænker, vi skal holde fast i det nogenlunde nuværende 
antal directors, da det lader til at have fungeret fint.  
    
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Noget af det der får en afdeling til at fungere er, når noget 
er godt socialt. Hvad vil I gøre for det sociale sammenhold i jeres gruppe? 
Svar: Vi skal hygge os.  
 
Spørgsmål fra Camilla Malthe Sørensen: Ang. Go International, skal der være flere 
arrangementer omkring det, eller tænker du det er fint med alene et arrangement? 
Svar: Synes det var et virkelig godt arrangement, og det kunne da godt være, at man skulle 
holde det af to omgange 
 
Dirigenten indleder stemmeprocedure - der skal ske hemmelige valg 
Samme som ved første valgrunde: 
Ved key areas er der to poster, hvorfor man har to stemmer.  

 
Optælling af stemmer 
Resultatet af valget til VP Marketing 
Stemmer for: 22 
Stemmer imod: 1 
Blank: 2 
 
Resultatet af valget til VP for AA 
Jonas 
Stemmer for: 24  
Blank: 1 
Camilla   
Stemmer for: 24  
Blank: 1 
 
Resultatet af valget til VP for S&C 
Stemmer for: 24 
Blank: 1       
 
Resultatet af valget til VP for PD 
Maria 
Stemmer for: 23 
Blank: 2 
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Emily   
Stemmer for: 21 
Stemmer imod: 1 
Blank: 3 
 

9. Præsentation af kandidater til posten som revisor i ELSA Aarhus 2022/2023 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som revisor for næste års bestyrelse af 
ELSA Aarhus.  

 
Johanne Rasmussen nominerer Nadine Knudsen og Astrid Emilie Bansmann. 
Nadine accepterer, og Johanne tager imod på vegne af Astrid. 
 
Nadines tale: Begge har været med i ELSA i 3 år, de kender hele strukturen i ELSA, de er 
fortrolige med økonomien osv. Nadine taler på vegne af begge - de kommer med stort 
set det samme, har fulgtes ad hele ELSA tiden. Nadine svarer på spørgsmål på vegne af 
begge.  

 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Hvad er din forventning til budgettet næste år? 
Svar: Hun vil have meget fokus på de ting hun fremhævede tidligere. Det vigtigste er, at 
der er gennemsigtighed, så man nemt kan gå tilbage og se, hvordan tingene tidligere har 
set ud, hvor meget overskud er tidligere genereret og hvor mange udgifter har der været 
osv.  
 
Spørgsmål fra Kirstine Arendt: Som revisor skal man vurdere neutralt og objektivt, er det 
svært, på baggrund af dine tidligere erfaringer og holdninger? 
Svar: Min rolle som revisor bliver helt anderledes end mine spørgsmål til budgettet i dag. 
Det vigtige for mig som revisor er, at hele bogføringen er sket korrekt, men jeg skal ikke 
forholde mig til, om der er blevet bogført korrekt og tage stikprøver osv.  
Hun synes godt, at hun kan stille de forskellige roller ad.  
 
Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Kommer I til at deltage i andet end GF næste år? 
Svar: Astrid er på udveksling i efteråret, og kommer til at have meget fokus på 
Jurafabrikken. Hvis jeg skal deltage, skal det være som alumne, og man kan møde folk på 
et andet plan end de løbende arrangementer. Derfor vil jeg klart gerne deltage i det 
sociale men ikke så meget de løbende faglige arrangementer. Det er vigtigt at vidensdele, 
er derfor til rådighed for spørgsmål.  
 

10. Præsentation af kandidater til posten som revisorsuppleant i ELSA Aarhus 
2022/2023 
Dirigenten spørger om nomineringer til posten som revisorsuppleant for næste års 
bestyrelse af ELSA Aarhus. 
 Johanne Rasmussen nominerer Frederik Vahlgren.  
Frederik Vahlgren accepterer nomineringen.  
 
Frederiks tale: Har ikke den store erfaring med tal, men han har set mange kyndige 
personer, og han er sikker på at revisionen næste år måske bliver mere skarp, end den har 
været i år. Det er noget andet at forholde sig til økonomien end hvordan treasurer 
egentlig har opført sig.  
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Spørgsmål fra Cecilie Schou-Olesen: Bliver du nogensinde færdig med ELSA? 
Svar: Ja, nu gør han det jo fordi ingen andre stillede op. ELSA vil altid være i hjertet og 
som æresmedlem vil der altid være lidt. Fra nu af, vil han hellere gøre brug af nogle af 
tilbuddene i ELSA. 

 
 Optælling af stemmer 
Resultatet af valget til revisorer 
Nadine:  
Stemmer for: 18 
Stemmer imod: 2 
Blank: 4 
Astrid:       
Stemmer for: 20 
Stemmer imod: 1 
Blank: 3 
  
Resultatet af valget til revisorsuppleant  
Stemmer for: 23 
Blank: 1              
 

11. Nominering af æresmedlemmer 
Johanne forklarer hvad et æresmedlem er. Det er de medlemmer, som har gjort sig særligt 
bemærket. Dem som stadig kæmper for foreningen på trods af de ikke længere er en 
aktiv del af ELSA Aarhus. Det dem som stadig kan kontaktes på trods af de ikke længere 
er en del af ELSA Aarhus. Det er dem vi særligt skal huske, og ved at indskrive dem i 
vores vedtægter mindes vi deres indsats.  
 
ELSA Aarhus nominerer Nadine Knudsen. 
Nadine accepterer nomineringen.  

 
Johanne taler: Nadine har ydet en indsats i ELSA-netværket, som er så 
bemærkelsesværdig, at hun skal nomineres til æresmedlem af ELSA Aarhus. Hun har 
været en del af ELSA Aarhus siden hendes spæde år på jurastudiet og har fra starten lagt 
et stykke arbejde, som ELSA Aarhus kun kan være taknemlig for. Som treasurer har hun 
bl.a. hjulpet med at sikre ELSA Aarhus en fremtidig økonomi i form af Juridisk 
Karrieredag. Som formand har hun kæmpet en brag kamp imod corona, og på trods af 
det har hun overleveret en sund forening til den efterfølgende bestyrelse. Hun er 
passioneret, hårdtarbejdende og dygtig. Hun svarer uanset døgnet. Hun har hjulpet, hvor 
der var brug for hende, og man har altid kunne stole på, at hun greb en i sidste ende. 
Hun har rådgivet og hjulpet en ny bestyrelse i gang. Generelt har hun været et kæmpe 
aktiv for ELSA Aarhus som forening. ELSA Aarhus kan derfor kun sige tak til Nadine. 

 
Optælling af stemmer 
Resultatet af valget til æresmedlem 
Stemmer for: 22 
Stemmer imod: 1 
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12. Eventuelt 

Regnskab: Nadine havde enkelte spørgsmål som er besvarede.  
 
Afstemning om godkendelse af årsregnskab 
Enstemmigt vedtaget. 

 
Dirigents tale: Sjovt at stå her, fordi det var her vi startede. Det er meget full circle. Han 
startede til introarrangement i netop samfundsfaglig kantine. Reklame for Legalt - 
podcast. Tillykke til alle der er valgt ind. Det bedste bestyrelsesår var det år han var 
formand i ELSA Aarhus.  
 
 Formands tale: 
Tak for et år uden sammenligning… 
Jeg vil huske tilbage på min tid i ELSA Aarhus med et skævt smil på læben.  
Jeg har været klædt ud som en viking og “optrådt” for 80+ mennesker på engelsk.  
Jeg har været med til at skabe noget - om det er et fællesskab, et arrangement såsom 
Juridisk Karrieredag eller Finks vindruekostume til fastelavnsfesten.  
Jeg har undskyldt til mine roomies for et smadret sofabord efter bestyrelsens julefrokost. 
Jeg er på fornavn med vores samarbejdspartnere. Gennem dem er jeg også blevet klogere 
på, hvilken vej min karriere skal gå. 
Jeg har lært folk at kende fra andre universiteter i DK. Caroline fra Aalborg, Sigrid fra 
Odense og Olivia fra København. 
Og jeg har lært næsten hele min årgang at kende, nu hvor de fleste er med i foreningen. 
Jeg har drukket gammel dansk til kapsejladsen kl. 3 om morgenen 
Og meget meget mere… 
 
VIGTIGST AF ALT har jeg lært, at jura er sjovere, når man deler oplevelsen med andre.  
 
Næste år skal vi bl.a. til Finland sammen til NOM… resten af studieåret er op til jer. I 
bestemmer, hvad i vil have ud af foreningen. Og i sætter selv grænserne. Der er ingen der 
siger, i skal lave 20 + arrangementer. Men i kan samtidig også lave endnu flere, hvis det er 
det i vil.  
 
Om lidt er det jeres tid, og så er det jer, der bestemmer.  
 
Tusind tak for i aften - tak fordi i kom.  
 
Næstformands tale:  
 Tak til Schou. Jeg er glad for jeg var med til NCM, da jeg fik oplevet hvordan vores søde 
formand siger ja til måske lidt for mange ting. Derfor får du  hårfarve i gave og 
mazarintærte, som du kan spise i mellemtiden.  
 
Tak til alle der har hjulpet og som har bidraget med en ekstra hånd! Det er jeg utrolig 
taknemmelig for. Så endnu engang tak! 

 
Afslutning på generalforsamlingen     
Herefter afslutter generalforsamlingen kl. 20:26.  


