
Baggrund:  

Aarhus Kredsforening omfatter både studerende ved Aarhus Universitet og Aalborg 

Universitet, da medicinstudiet på Aalborg stadig er så nyt, at der ikke er nok studerende til 

at det økonomisk kan løbe rundt endnu. Derfor betaler studerende ved Aalborg Universitet 

kontingent til Aarhus Kredsforening, som så sætter et rammebeløb, som Aalborg 

Lokalenhed bestyrer/formidler. Af samme grund omfatter beslutninger taget i Aarhus også 

Aalborg, og medlemmer fra Aalborg kan også stille op til repræsentantskabet i Aarhus. 

Derfor er der stillet to vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen 2022, som er som 

følger: 

Ændringsforslag 1: 

 § 8 stk. 1. ændres fra: 

”Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 

18 repræsentantskabsmedlemmer, og der er derudover 

mulighed for op til 6 suppleanter.” 

Til: 

”Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 19 

repræsentantskabsmedlemmer, og der er derudover mulighed for op til 6 

suppleanter.” 

 

Ændringsforslag 2:  

§ 8 stk. 2 ændres fra: 

”Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut 

flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej. 

Til: 

”Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut 

flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej. En enkelt repræsentantskabtsplads 

reserveres til en repræsentant for Aalborg lokalenhed som vælges på det konstituerende 

møde i Aalborg lokalenhed.” 

Argumenter for vedtægtsændringsforslagene: 



Qua at Aalborg er en lokalenhed under Aarhus Kredsforening, og Aarhus dermed kan tage 

beslutninger, der påvirker Aalborg, stilles der spørgsmål ved at Aalborg få reserveret en 

plads i Aarhus repræsentantskab for at få indflydelse på beslutningerne. 

Argumenter imod vedtægtsændringsforslagene: 

Studerende ved Aalborg Universitet har altid kunnet stille op til repræsentantskabet i Aarhus 

på lige fod med medlemmer i Aarhus. Ved at reservere en plads til Aalborg i Aarhus 

repræsentantskab, vil det kunne medføre, at en repræsentantskabsplads bliver sat af til en 

medicinstuderende fra Aalborg frem for en medicinstuderende fra Aarhus. 

Da det er to forskellige vedtægtsændringer, er det en mulighed, at det ene stemmes 

igennem, uden at den anden gør.  


