
Referat fra ordinær generalforsamling i 

Kommunikation og it Alumneforening 
 

Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 20:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kommunikation og it 

Alumneforening. Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt via Google Meet. 

 

Deltagere 

• Kristina Kevorkov (bestyrelsesmedlem) 

• Frejdie Søndergård-Gudmandsen (bestyrelsesformand) 

• Dagmar Irgang (bestyrelsesmedlem) 

• Frederik Lauridsen 

• Julie Schwartz (bestyrelsesmedlem) 

 

Der foretoges følgende: 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Frejdie Søndergård-Gudmandsen blev valgt som dirigent. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af referent 

Bestyrelsesmedlem Julie Schwartz blev valgt som referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af regnskab 

Formanden beretter, at covid-19 har gjort, at foreningen ikke har kunnet lave de events den har ønsket. 

Dog har bestyrelsen fået arbejdet med organiseringen af foreningen: Foreningen er blevet konstitueret, 

har fået vedtægter, cvr-nummer og der er en bankkonto undervejs. Foreningen har fået 35.000 kroner 

fra Humrådet til en Mentorordning (endnu ikke overført, og fremgår først af regnskab for 2021). 

Humrådet er åbne for fortsat at sponsorere gode projekter, så der er mulighed for mere økonomisk 

støtte den vej igennem. Foreningen har ingen faste indtægter, og det er besluttet, at foreningen ikke 



opkræver kontingent, da det ønskes, at så mange som muligt er med i foreningen. Da foreningen i 

2020 hverken har indtægter eller udgifter forlægger der ikke et regnskab. Foreningen har en 

målsætning om at afholde fysiske events månedligt, men dette har, grundet covid-19, ikke været 

muligt i 2020. Bestyrelsen ønsker i høj grad at foreningens medlemmer selv tager initiativ til og 

gennemfører events, som bestyrelsen gerne vil støtte økonomisk, hvis det er muligt. 

 

Dagmar Irgang supplerer angående mentorordningen: Bestyrelsen vil matche yngre KommIt’ere med 

ældre, mere erfarne KommIt’er og fordre sparing og netværk. Der ligger en plan klar, men den er sat 

på hold på ubestemt tid på grund af covid-19. 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag til behandling. 

 

6. Valg af bestyrelse 

Frejdie Søndergård-Gudmandsen genopstiller som formand og bliver uden udfordrer genvalgt 

enstemmigt. Frederik Lauridsen vælges enstemmigt som det sjette bestyrelsesmedlem. 

 

7. Eventuelt 

Det besluttes, at bestyrelsen holder næste bestyrelsesmøde virtuelt i slutningen af foråret. Det 

besluttes, at mentorordningen, hvis omstændighederne tillader det, skydes i gang efter sommerferien. 


