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1 Formalia

Tilstedeværende: Fra BEST: Peter Vibe, Peter Lange Jørgensen, Steffen Holleu-
fer, Erik Haldrup Lund Jacobsen, Nanna Miang Lyngsø og Julie Appel. Deru-
dover var der ca. 20 studerende og ansatte.

Ordstyrer: Peter Vibe

Referent: Peter Lange Jørgensen

Daniel og Stefan samler stemmer.

2 Situationen som den er

Situationen er som følger: der mangler et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
Dette skyldes uventede frafald fra BEST. Af denne årsag har vi brug for et
medlem og helst 2 suppleanter.

3 Hvad gør vi nu?

Vi har brug for et medlem og to suppleanter. De to suppleanter, der er
blevet meldt ind i BEST, som følge af frafaldene, vil fortsætte som regulære
bestyrelsesmedlemmer dvs. de sidder i en periode på et år.

4 Punkter udskudt til ordinær GF

Næste GF bør vedtægter måske ændres ift. optagelse af nye medlemmer i
tilfælde af mandefald, da en lignende situation gerne vil undgås.

5 Valg af nye medlemmer

Der skal vælges et medlem og to suppleanter, som alle bliver valgt i et halvt
år. Grunden til, at det nye BEST-medlem kun sidder i et halvt år er, at der
ellers er for stor udskiftning til efteråret 2020 i BEST. Det skal understreges at
rollerne ikke er fastlagt dvs. der kan ske en rokade efter denne ekstraordinære
GF. Alle får to stemmer.

Resultat af valget:
Nyt medlem: Mikkel Dahl Andreasen
1. suppleant: Sara Hvidbjerg Laursen
2. suppleant: Christian Larsen

6 Eventuelt

Stefan spørger, hvordan en situation som denne kunne undgås. Peter svarer
at omstændighederne er uheldige og uforudsigelige. Grundet situationens
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usædvanlige karakter giver det ikke mening at udtænke foranstaltninger
udover, at BEST-medlemmer bør meddele BEST, hvis de har for travlt. Dette
skyldes et lignende scenarie ikke er set før, og man regner ikke med, at lignede
situation opstår igen.
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