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Epos Elevforening Ordinær 

Generalforsamling 

17/10/2020 

Formalia: 

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

- Dirigent: Mikkel Bistrup Andersen vælges uden kampvalg 

- Referent: Ingrid Kaaber Pors vælges uden kampvalg 

- Stemmetællere: David og Simon vælges uden kampvalg. Senere Johannes Madsen. 

Forretningsordenen godkendes af generalforsamlingen. 

Forpersonen præsentere sin beretning. Den godkendes. 

Kasseren præsentere regnskabet og budgettet for det kommende år. Begge godkendes. 

Behandling af indkomne forslag – opsamling 
Resultatet af afstemninger er anført i den nedenstående tabel. Forslagene i deres fuldkommenhed 
er anført bagefter. 

Vedtægtsændringer skal vedtages ved 2/3 flertal 

Andre afstemninger skal vedtages ved 1/2 flertal 

Forslag Resultat 

1.1 Forslag til vedtægtsændringer af Siddende bestyrelse Forslaget Vedtages – 

overvældende flertal 

1.2 Forslag til tilføjelser i vedtægter af Siddende 

bestyrelse 

Forslaget Vedtages – 

overvældende flertal 

1.3 Indkommen forslag om oprettelse af bevillingsråd af 

Siddende bestyrelse 

Forslaget Vedtages – 

overvældende flertal 

1.4 Indkommen forslag om oprettelse af et dystråd af 

Leon m.fl. 

Forslaget Vedtages – 

overvældende flertal 

1.5 Indkommen forslag om oprettelse af et PR udvalg af 

Naja Barkholt m.fl. 

Forslaget Vedtages – 

overvældende flertal 

1.6 Indkommen forslag om oprettelse af mailingliste  Forslaget Vedtages – 

overvældende flertal 
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1.1 Forslag til vedtægtsændringer af Siddende bestyrelse 

Ændringsforslag 1A 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

”Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.” 

Ændres til: 

”Stk. 2. Foreningens hjemsted er Egedal kommune.” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at vedtægterne lever op til hvordan foreningens drift er i virkeligheden. 

 

Ændringsforslag 1B 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

”Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal og ved 
håndsoprækning. Med mindre andet fremgår i vedtægterne f.eks. §3, stk. 5, pkt 2 eller §5, stk. 4.” 

Ændres til: 

”Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal og ved 
håndsoprækning for dem fysisk til stede. Personer der deltager online afgiver deres stemmer til 
stemmetællerne digitalt. Med mindre andet fremgår i vedtægterne f.eks. §3, stk. 5, pkt 2 eller §5, 
stk. 4.” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at man kan stemme digitalt per vedtægterne frem for en forretningsorden, 
der skal godkendes hvert år. 
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Ændringsforslag 1C 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

”Stk. 2, pkt. 1: Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af op til 4 personer. 
Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen.” 

Ændres til: 

”Stk. 2, pkt. 1: Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af op til 6 personer. 
Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen.” 

Motivation: 

Bestyrelsen vil rigtig gerne have mere repræsentation, derfor ønsker bestyrelsen at udvide 
bestyrelsen. 

 

Ændringsforslag 1D 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

” Stk. 3, pkt. 1: Der eksisterer 3 faste poster i bestyrelsen. Disse er forpersonsposten, med det 
øverste ansvar for foreningens trivsel og kontakt til andre institutioner og foreninger, 
næstforpersonen, der assisterer forpersonen, og kasseren, der er ansvarlig for foreningens 
regnskab, samt opdatering af medlemsregisteret.” 

Ændres til: 

” Stk. 3, pkt. 1: Der eksisterer 5 faste poster i bestyrelsen. Disse er forpersonsposten, med det 
øverste ansvar for foreningens trivsel og kontakt til andre institutioner og foreninger, 
næstforpersonen, der assisterer forpersonen, og kasseren, der er ansvarlig for foreningens 
regnskab, samt opdatering af medlemsregisteret. Derudover er der 2 bestyrelsesmedlemmer, som 
har stemmeret til bestyrelsesmøder, men ikke varetager drift af foreningen.” 

Motivation: 

Samme som Ændringsforslag 1C 
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Ændringsforslag 1E 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

” Stk. 3 Pkt. 3: Udover de 3 faste poster i bestyrelsen udvælges 1 suppleant.” 

Ændres til: 

”Stk. 3 Pkt. 3: Udover de 5 faste poster i bestyrelsen udvælges 1 suppleant.” 

Motivation: 

Samme som Ændringsforslag 1C 

 

Ændringsforslag 1F 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

” Man kan kun optages i foreningen hvis man har haft et deltaget eller deltager i et skoleophold, 
eller man på anden hvis har direkte tilknytning til Efterskolen Epos.” 

Ændres til: 

”Stk. 1. Enhver person kan optages i Epos Elevforening hvis: 

 Vedkommende anerkender og overholder Epos Elevforenings vedtægter. 
 Støtter op om og værner om Epos Elevforenings formål. 
 Betaler medlemskontingent.” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at gøre foreningen folkeoplysende, og det kræver en ændringer i 
vedtægter. I praksis vil intet ændre sig, men rent teoretisk er der brug for denne ændring. 

 

 

1.2 Forslag til tilføjelser i vedtægter af Siddende bestyrelse 

Tilføjelsesforslag 1A 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Tilføjelse: 

”§5 Stk. 6. Der kan på generalforsamlingen indkaldes til anonym afstemning, hvis mindst fem 
personer ønsker dette.” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at man kan stemme anonymt per vedtægterne frem for en forretningsorden, 
der skal godkendes hvert år. 
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Forslaget ændres til følgende af Simon 

Tilføjelsesforslag 1A1 
Forslagsstiller: Simon Andersen 

Tilføjelse: 

”§5 Stk. 6. Der kan på generalforsamlingen indkaldes til anonym afstemning, hvis mindst en 
person ønsker dette.” 

Motivation: 

Det er bedre og mere anonymt, hvis kun en person skal ønske anonym afstemning. 

 

Der stemmes kun om forslag 1A1 
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Tilføjelsesforslag 1B 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Tilføjelse: 

”§5 Stk. 7. Hvis kun en person stiller op til en bestyrelsespost skal personen bestå en 
mistillidsafstemning, det vil sige mindre end 2/3 af generalforsamlingen stiller mistillid til 
personen.” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at sikre foreningen i fremtidige valg, hvor man skulle risikere ikke at have 
kampvalg. 

 

Tilføjelsesforslag 1C 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Tilføjelse: 

”§7 Stk. 6. Pkt. 3: Alle bestyrelsesmedlemmer kan fungere som foreningens tegningsberettigede, 
men må ikke underskrive på vegne af foreningen uden et flertal i bestyrelsen. Dette skal 
bestemmes på et bestyrelsesmøde. 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at vedtægterne lever op til hvordan foreningens drift er i virkeligheden. 

 

Tilføjelsesforslag 1D 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Tilføjelse: 

”§3 Stk. 7 Medlemmer udmeldes automatisk ved udgangen af kontingentperioden.” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at vedtægterne lever op til hvordan foreningens drift er i virkeligheden. 
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1.3 Indkommen forslag om oprettelse af bevillingsråd af Siddende 

bestyrelse 

Forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet skal nedsættes et bevillingsråd, der bestemmer og råder 
over Epos Puljen. Bestyrelsen foreslår, at rådet består af 5 personer, der mødes minimum 4 gange 
årligt, og at alle medlemmer er på valgt hvert år ved den ordinære generalforsamling. 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker, at involvere flere Epoeter i Epos Elevforening, og vil derudover gerne sprede 
ansvaret for bestyrelsesdrift på flere mennesker. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 

Forslaget ændres til følgende af Ingrid  

Forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet skal nedsættes et bevillingsråd, der bestemmer og råder 
over Epos Puljen. Bestyrelsen foreslår, at rådet består af 5 personer, der mødes minimum 4 gange 
årligt, og at alle medlemmer er på valgt hvert år ved den ordinære generalforsamling. Dog skal 
bevillingsrådet følge retningslinjer, som fremgår på hjemmesiden, med det forbehold, at de kan 
anmode om ændringer. 

Motivation: 

Der skal være nogle retningslinjer, som alle har adgang til og kan læse, så de nemmere kan få 
penge af Epos Puljen. 

Forslagsstiller: 

Ingrid Kaaber Pors 

Forslaget ændres til følgende af David  

Forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet skal nedsættes et bevillingsråd, der bestemmer og råder 
over Epos Puljen. Bestyrelsen foreslår, at rådet består af 5 personer, dog maks. 2 
bestyrelsesmedlemmer undtagen kasseren, der mødes minimum 4 gange årligt, og at alle 
medlemmer er på valgt hvert år ved den ordinære generalforsamling. Dog skal bevillingsrådet 
følge retningslinjer, som fremgår på hjemmesiden, med det forbehold, at de kan anmode om 
ændringer. 

Motivation: 

Bestyrelsen skal ikke have for meget magt over puljen, og kasseren skal styre foreningens penge 
og ikke puljens penge. 
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Forslagsstiller: 

David Løvetand Thorsen 

 

Forslaget af David Løvetand Thorsen er vedtaget. Resten af førnævnte forslag frafalder. 

1.4 Indkommen forslag om oprettelse af et dystråd af Leon m.fl. 

Forslag: 

Foreningen skal danne et dystråd, samt en budgetpost til dette. Dystrådet skal afholde mindst en 
dyst og/eller turnering om året. Dystrådet beretter om turneringen(erne) på den ordinære 
generalforsamling, hvor de vælges ved et simpelt flertal. 

Motivation: 

Det vil være fedt, hvis flere fik adgang til foreningen. 

Forslagsstiller: 

Thijs Hottat m.fl. 

 

1.5 Indkommen forslag om oprettelse af et PR udvalg af Naja Barkholt 

m.fl. 

Forslag: 

Foreningen skal danne et PR Udvalg, der kan hjælpe med PR og kommunikation for foreningen. PR 
Udvalget består af mind 3 personer uden noget maks. PR Udvalget vælges på den ordinære 
generalforsamling. 

Motivation: 

Det vil være fedt, hvis flere fik adgang til foreningen. 

Forslagsstiller: 

Naja Barkholt m.fl. 
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1.6 Indkommen forslag om oprettelse af mailingliste af Naja Barkholt 

Forslag: 

Foreningen skal danne et PR Udvalg, der kan hjælpe med PR og kommunikation for foreningen. PR 
Udvalget består af mind 3 personer uden noget maks. PR Udvalget vælges på den ordinære 
generalforsamling. 

Motivation: 

Det vil være fedt, hvis flere fik adgang til foreningen. 

Forslagsstiller: 

Naja Barkholt m.fl. 

 

2. Fastsættelse af kontingent   

Resultatet af afstemninger er anført i den nedenstående tabel. Forslagene i deres fuldkommenhed 

er anført bagefter. 

Forslag Resultat 

100kr. Forslaget Vedtages – overvældende flertal 

 

Kontingentforslag 1 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring: 

”100 kr. årligt” 

Ændres til: 

”100 kr. årligt” 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker et uændret kontingent, da forening har en sund økonomi, og derfor ikke behov 
for en kontingentstigning. 
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3. Valg af bestyrelse og suppleant 
Grundet vedtægter bliver suppleanten Marc Wangerin automatisk promoveret til Alment 

Bestyrelsesmedlem. 

 

Forperson (Ikke på valg) 

Opstillet er:  

 Mikkel Bistrup Andersen    
Næstforperson (Ikke på valg) 

Opstillet er:  

 Johannes August Madsen   
Kasserer (Ikke på valg) 

Opstillet er:  

 Ingrid Kaaber Pors   
Alment Bestyrelsesmedlem (Ikke på valg) 
Opstillet er:    

 Marc Wangerin 
Alment Bestyrelsesmedlem (På valg) 
Opstillet er:    

 Anna Voss  Valgt Som Alment Bestyrelsesmedlem 
 Thomas (Belial) 
 David (Dave)    

Suppleant (På valg) 
Opstillet er:    

 Thomas (Belial) 
 David (Dave) 
 Johan Arrias  Valgt Som Suppleant 

Bestyrelsen og suppleant 
Mikkel Bistrup Andersen  Forperson 

Johannes August Knudsen Madsen Næstforperson 

Ingrid Kaaber Pors  Kasserer 

Marc Petersen Wangerin  Alment Bestyrelsesmedlem 

Anna Voss Jacobsen  Alment Bestyrelsesmedlem 

Johan Bloch Arrias  Suppleant 
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4. Valg af udvalg 
Bevillingsrådet 
Opstillet er:    

 Mikkel Bistrup  Valgt ind i bevillingsrådet 
 David (Dave) 
 Anna Hulk  Valgt ind i bevillingsrådet 
 Carl Munch  Valgt ind i bevillingsrådet 
 Naja Barkholt  Valgt ind i bevillingsrådet 
 Simon Andersen  Valgt ind i bevillingsrådet 

Dystudvalget 
Opstillet er:    

 Carl Munch  Valgt ind i dystudvalget 
 David (Dave)  Valgt ind i dystudvalget 
 Thomas (Belial)  Valgt ind i dystudvalget 
 Peter Kamrath  Valgt ind i dystudvalget 
 Matthias Thorngren Valgt ind i dystudvalget 
 Simon Andersen  Valgt ind i dystudvalget 
 Marc Wangerin  Valgt ind i dystudvalget 

PR-Udvalget 
Opstillet er:    

 Naja Barkholt  Valgt ind i PR-udvalget 
 Ingrid Kaaber Pors  Valgt ind i PR-udvalget 
 Thomas (Belial)  Valgt ind i PR-udvalget 
 Anna Hulk  Valgt ind i PR-udvalget 
 Lea Sisi  Valgt ind i PR-udvalget 
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5. Valg af Bifrost-delegerede 
Opstillet er:    

 Naja Barkholt  Valgt som Bifrost-delegeret 
 Simon Andersen  Valgt som Bifrost-delegeret 
 Carl Munch 
 Johan Arrias 
 Anna Voss  Valgt som Bifrost-delegeret 
 David (Dave) 
 Thomas (Belial) 
 Matthias Thorngren (Fax) 
 Lucas Lundstrøm  Valgt som Bifrost-delegeret 

 

6. Eventuelt 
Intet 

 

7. Godkendelse 
Referatet er godkendt den 17/10 2020 af: 

Referent, Ingrid Kaaber Pors _____________________________ 

Dirigent, Mikkel Bistrup Andersen _____________________________ 

 

 


