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1. Valg af dirigent og referent 
Præsident  Sørine Vesth Rasmussen bød alle velkommen og gik herefter over til første punkt på 
dagsorden. 
  
Anders Krohn blev valgt til dirigent. Mark Eskelund valgtes til referent og stemmeoptæller. De takkede 
begge for valget. 
  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt varslet, idet 
invitationen til generalforsamlingen blev offentliggjort på hjemmesiden den 17. juni 2014. 
  
2. Beretning fra bestyrelsen 
Sørine Vesth Rasmusen berettede: Det har været et forrygende år for Danish Students Abroad. 
Foreningen er vokset og har nu mere end 1.200 medlemmer. Foreningen introducerede desuden et 
betalende “Plus-medlemsskab” i februar og siden er 40 DSA’ere blevet Plus-medlemmer. Desuden har 
der, i årets løb, været afholdt spændende arrangementer og møder; senest med Uddannelses- og 
Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og DI. Foreningen har desuden fået meget medieomtale, senest 
i juli, hvor Berlingske kørte en artikelserie om udfordringerne ved at studere i udlandet. Og allerede nu 
tegner det kommende foreningsår godt: DSA UK inviterer i oktober danske studerende inden for på 
mange rigtigt spændende universiteter i London, Oxford og Cambridge. I december planlægger vi at 
gentage successen for sidste års DSA Careers i et nyt format. Vi glæder os derfor til at tage hul på endnu 
et godt år for foreningen. 
  
3. Godkendelse af årsregnskab 
Kasserer Morten Munch Jespersen fremlagde årsregnskabet. 
  
Foreningen havde et rigtigt godt finansår. Det blev fremhævet at specielt to poster - Et fondslegat fra 
Hedorfs Fond (21.000,-) og indtægter fra salg af reklameplads på nyhedsbrevet (10.908,12) - tilsammen 
var en væsentlig årsag til foreningens store overskud. 
 
Eftersom foreningens udgifter forblev under det budgetterede beløb, opnåede foreningen derfor et 
overskud på kr. 28.183,39. 
 
Det er specielt værd at bemærke at udgiftssiden forblev under det budgetterede, selv efter at de kr. 
10.395,7 kr der blev brugt i forbindelse med afholdelsen af DSA Careers, som der ikke var taget højde for 
i budgetter for 2013-2014, var blevet medregnet. DSA Careers var dermed udgiftsneutralt for foreningen, 
da vi modtog økonomisk støtte til det fulde beløb. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
  
Regnskabet blev desuden godkendt af foreningens eksterne revisor Anders Solitander Bohlbro, der ikke 
fandt væsentlige fejl eller mangler i regnskabsføringen (vedlagt som bilag). 
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4. Behandling af indkomne forslag 
  
Formanden Sørine Vesth Rasmussen havde modtaget tre forslag: 
  
i.) Det første forslag omhandlede formanden og næstformandens titler i §§ 6.6, 8.4A, 8.6, 8.6D, 8.8, 9.1, 
således at ordene ”formand” og ”næstformand” i disse paragraffer omskrives til ”præsident” og 
”vicepræsident”.  
 
Sørine Vesth Rasmussen motiverede forslaget: DSA er en forening, hvor alle kan tage lederskabet. Derfor 
mener jeg ikke, at køn bør indgå i lederskabets titler. Titlerne ‘Præsident’ og ‘Vice-præsident’ er mere 
passende titler for lederskabet i en moderne og inkluderende forening. 
  
Forslaget blev vedtaget. 
  
ii.) Det andet forslag omhandlede tegningsret i §9.1. Forslagets ordlyd: ”Kasseren har alene tegningsret 
over foreningens økonomiske midler. Det påhviler kasseren at redegøre for foreningens økonomi ved 
hvert bestyrelsesmøde og mindst én gang om måneden”.  
 
Mia Eskelund motiverede forslaget: Det skaber unødvendigt arbejde for både formanden og kasseren, når 
begge skal underskrive alle refusioner. De nuværende vedtægter forhindrer samtidig foreningen i at få et 
betalingskort som f.eks. dankort. 
  
Forslaget blev vedtaget. 
  
iii.) Det tredje forslag omhandlede bestyrelse §§ 8.3 og 6.5. Forslagets ordlyd: “§ 8.3 Bestyrelsen består 
af maksimum 11 medlemmer samt to suppleanter”, hvilket medfører en ændring af § 6.5 g “Valg af 
bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og evt. revisor.” 
 
Mia Eskelund motiverede forslaget: I det forgange år måtte et bestyrelsesmedlem trække sig på grund af 
travlhed. Skulle det ske igen, er det hensigtsmæssigt at have to suppleanter, der kan overtage 
vedkommendes plads i bestyrelsen. Dette indebærer også en ændring af § 6.5.  
 
Forslaget blev vedtaget.      
  
5. Lokalforeninger 
Clara Gurresø, præsident i DSAs lokalforening i Skotland samt Johan Greve, bestyrelsesmedlem i DSA 
UK berettede om året der gik i lokalforeningerne. Mens DSA Skotland berettede om flere sociale 
aktiviteter for danske studerende i foreningens første halve år, kunne DSA UK rapportere at foreningens 
medlemstal er støt stigende og at den kun har oplevet stigende interesse for foreningens aktiviteter i løbet 
af det sidste år.  
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6. Fastsættelse af kontingent 
Sørine Vesth Rasmussen og Mia Eskelund foreslog at hæve kontingentet for DSA Plus-medlemmer 
(betalende medlemmer) fra kr. 100 til kr. 150. 
Motivationen for dette forslag var, at foreningen på nuværende tidspunkt opleever et støt stigende antal 
medlemmer og aktiviteter, hvilket har øget vores omkostninger til marketingsmateriale, hjemmeside, 
arrangementer, medlemskort, frivilligpleje mm. 
  
Generalforsamlingen vedtog at hæve kontingentet for foreningsåret 2014-2015. 
  
7. Godkendelse af budget 
  
Kasserer Morten Munch Jespersen fremlagde budgettet.  
 
Eftersom at foreningen forventer en markant forøget økonomisk aktivitet, er budgettet for 2014-15 større 
end budgettet for 2013-2014. 
 
I budgettet skønnes indtægterne at være 170.400,00 mens udgifterne skønnes at være 148.449,00. 
 
Resultatet for det kommende foreningsår skønnes derfor at være kr. 21.951. 
  
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 
  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 
  
Efter en kort præsentationsrunde, hvor kandidater kunne motivere deres kandidatur, fandt selve 
afstemningen sted, idet der var flere kandidater, end der var pladser i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består nu af: Sørine Vesth Rasmussen (præsident), Mia Eskelund (vice-præsident), Niels 
Frederik Malskær (kasserer), Johan Greve Petersen, Alexander Hymøller, Anders Krohn, William Hjorth,  
Marie-Sophie Ahlefeldt, Joachim Johansen, Helene Withington, Oscar Buhl, Martina Michelsen 
(suppleant), Morten Munch Jespersen (suppleant). Til revisor blev Anders Solitander Bohlbro og Mark 
Eskelund valgt. 
  
9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
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