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Rasmus	  byder	  velkommen.	  	  

1) Valg	  af	  dirigent:	  Jakob	  Bjarnø	  

2) Valg	  af	  referent:	  Sofie	  

3) Godkendelse	  af	  forretningsordenen:	  	  

Emil:	  Vi	  har	  ingen	  lavet,	  men	  FAPIA	  foreslår	  åben	  afstemning	  via	  2/3	  dels	  flertal.	  Man	  kan	  erklære	  
sig	  inhabil	  i	  plenum,	  hvis	  man	  føler	  behov	  på	  dette.	  

4) Godkendelse	  af	  dagsorden:	  	  

Rasmus:	  Foreslår	  ændringer,	  så	  denne	  nummereres	  rigtigt.	  Derudover	  foreslås	  det,	  at	  de	  kritiske	  
revisorer	  fra	  den	  ordinære	  generalforsamling	  beholdes.	  Punktet	  om	  årsregnskabet	  ændres	  til	  
fremlæggelse	  af	  ændringer	  i	  årsregnskab	  i	  stedet	  for	  fremlæggelse	  af	  årsregnskab.	  	  	  

5) Fremlæggelse	  af	  ændringer	  i	  årsregnskab:	  

Rasmus:	  Grundet	  efterindgivelser	  på	  kursusgruppens	  fritagelse	  af	  moms	  kunne	  regnskabet	  ikke	  
godkendes	  i	  marts.	  Dette	  er	  nu	  indberettet	  og	  de	  30.901	  kroner	  er	  refunderet	  i	  FAPIA.	  	  

Frederick	  (kritisk	  revisor)	  mener,	  at	  tallene	  stemmer	  overens,	  hvorfor	  regnskabet	  nu	  godt	  kan	  
godkendes.	  	  

6) Vedtægtsændringer:	  	  
a. Fuld	  Fontex:	  

Forslag	  til	  ændring	  i	  paragraf	  41	  styk	  2.	  Ifølge	  den	  oprindelige	  holdes	  Fuld	  Fontex’	  medlemmer	  
udgiftfri,	  men	  denne	  formulering	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  virkeligheden,	  da	  Fuld	  Fontex’	  
medlemmer	  ikke	  holdes	  udgiftsfri	  overordnet	  set,	  men	  kun	  for	  forplejning.	  	  

Denne	  ændring	  vedtages	  ved	  enstemmigt	  flertal.	  

Dagsorden	  



b. Kursusgruppen:	  	  

Lea	  og	  Maria	  femlægger	  ændring	  i	  paragraf	  35	  og	  38.	  I	  paragraf	  35	  ønskes	  det,	  at	  styk	  2	  om	  
fripladsen	  slettes,	  da	  det	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden.	  I	  vedtægterne	  lyder	  det	  til,	  at	  
kursusgruppen	  får	  en	  friplads	  på	  de	  kurser,	  som	  de	  hjælper	  med,	  men	  det	  stemmer	  ikke	  overens,	  
da	  kursusgruppen	  ikke	  indgår	  i	  det	  egentlige	  antal	  deltagere.	  

I	  paragraf	  38	  styk	  1	  ønskes	  det	  at	  puljen	  ændres	  fra	  20.000	  til	  26.000,	  og	  denne	  ændring	  i	  beløbet	  
ændrer	  ikke	  det	  beløb	  som	  kursusgruppen	  får.	  Disse	  ekstra	  6.000	  er	  det	  beløb,	  som	  kursusgruppen	  
før	  har	  fået	  via	  de	  såkaldte	  fripladser,	  og	  derved	  giver	  det	  større	  gennemskuelighed	  for	  
kursusgruppens	  råderum.	  	  

Ændringen	  vedtages	  ved	  enstemmigt	  flertal.	  	  

	  
7) Evt.	  	  

Josephine:	  For	  at	  undgå	  fremtidige	  problemer	  med	  regnskabet	  er	  der	  ansat	  en	  nyuddannet	  
revisor,	  som	  hjælper	  revisorerne	  inden	  indberetning.	  	  

	  

	  	  


