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INDKALDELSE
GENERALFORSAMLING 2022
Generalforsamlingen er beboerforeningens
øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven
har adgang, tale- og stemmeret.

På den måde vil du få større udbytte af
generalforsamlingen og blive i stand til at atge
aktiv del i debatten.

Hvad skal vi?
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en
evaluering af årets aktiviteter i beboerforeningen,
samt at fremkomme med retningslinjer for det
kommende år. Både for afdelingsbestyrelsens,
Beboerværtshuset Den Våde Høne og de
forskellige beboergrupper. Det er her, at alle
overordnede beslutninger for aktiviteterne i
Beboerforeningen Morbærhaven tages og de
økonomiske rammer fastlægges.

Ændringsforslag
Skulle du allerede inden generalforsamlingen
have besluttet dig for at stille ændringsforslag til
punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på
forhånd skriver disse ned. Det letter ordstyrerens
og referentens arbejde. Vi vil gerne gøre
opmærksom på at man ikke kan øge værdien af
ens samlede bevillingsønske eller af det samlede
budiget efter deadline for indsendelse af punkter.
På mødet kan man fjerne eller sænke punkter
i budgettet, men af hensyn til alle beboeres
demokratiske rettigheder og økonomi kan
budgettet ikke øges.

Inden mødet
Der er derfor god grund til, at du som beboer
møder op til årets generalforsamling, så du
kan være med til at præge de beslutninger der
træffes for det kommende år.
Et godt udgangspunkt for en god
generalforsamling er, at du som beboer er
godt forberedt når du møder op. Læs derfor
dagsorden, beretninger, beslutningsforslag,
budget m.m. igennem.
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Ændringsforslag kan sendes på mail til
gf@aub.dk senest den 12. november 2022 eller
afleveres skriftligt på generalforsamlingen inden
mødet starter.
Der vil være mad og drikkevarer under mødet.
- Afdelingsbestyrelsen
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DAGSORDEN

Husk at ændringsforslag til beslutningspunkter skal foreligge skriftligt inden der er
afstemning omkring det pågældende punkt
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af 4 personer til stemmetælling
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretninger
•

Afdelingsbestyrelsen

•

Grupperne

G
N
I
R
B
D
E
M
T
A
K
HUS BEBOERKORT
GYLDIGT

5. Beslutningsforslag
•

Nedlæggelse af Netværksgruppen

•

Oprettelse af Makerspace-gruppen

•

Anmodning om gruppelokale

6. Vedtægtsændringer
•

Godkendelse af Makerspace-gruppens vedtægter

7. Beboerforeningens budget
•

Fastsættelse af afdelingsbestyrelsens og gruppernes rammebeløb

•

Fastsættelse af administrationssudgifter

•

Fastsættelse af timetal for lønnede servicepersoner

•

Fastsættelse af kontingent.

•

Godkendelse af beboerforeningens samlede budget

8. Valg til tillidsposter
•

Redaktør for Det Sædvanlige Fis

•

Bestyrer for Den Våde Høne

•

Næstformand for Den Våde Høne

9. Eventuelt
10. Evaluering
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Afdelingsbestyrelsen har haft et travlt år i
år, hvor der er blevet gevaldigt ryddet op
i procedurer og indført initiativer til at få
økonomien til at glide lettere, samt være mere
sikker.
Især økonomien har vi kæmpet med, da
der var ikke-godkendte regnskaber helt
tilbage fra 2016. Dette mundede ud i nogle
lange dage, hvor alle bilagene blev tjekket
og gennemtjekket. Det gjorde også at vi fik
Malik, vores eksterne bogholder, ansat, så vi
kunne få nogle professionelle kræfter ind over
regnskaberne, da vi (og vi håber I er enige)
finder det yderst vigtigt at regnskaberne
stemmer og vores kontingenter går til præcis
de ting, vi ønsker det skal gå til.

Og som det sidste, og noget der forhåbentligt
er lidt mere spændende at høre om, har
festudvalget under afdelingsbestyrelsen også
haft gang i nogle flere initiativer i år, i håbet
om at beboerne kan komme hinanden mere
ved. I april startede vi ud med et påskeevent,
med æggejagt og den obligatoriske
påskefrokost, med et flot fremmøde.

årsberetningen fra

Også PLEO er en ny funktion vi har fået
tilføjet til beboerforeningen. Det har gjort at
kontaktpersoner ikke længere behøver at
stå med tunge udlæg og bede til guderne
om at pengene når tilbage på kontoen inden

Tak for et godt, motiverende og engageret år!

huslejen skal indbetales. Pt. har det været
muligt at sende indkøb til kontorudvalget,
som så har stået for indkøbende, og der
ses stadig på udbydelse af virtuelle kort til
kontaktpersonerne, for at gøre hele processen
endnu mere glidende.

indeholdt vedtægter for afdelingen, men
ikke havde så meget med afdelingen at
gøre. Beboerforeningen er nemlig primært
foreningen for vores brugergrupper. Og med
jeres hjælp, fik vi stemt et nyt, forbedret og
mere overskueligt sæt vedtægter igennem.

I afdelingsbestyrelsen har vi også brugt
nogle aftener på at invitere kursusholdere
ud, for at forbedre vores viden inden for
afdelingsbestyrelsesarbejde. Her havde vi
blandt andet haft BL (den meget naturlige
forkortelse for Danmarks Almene Boliger) på
besøg, og gøre os opmærksom på, at der har
været en del rod i vedtægter og opdelinger
af diverse bestyrelser i Morbærhaven.
Så det resulterede selvfølgelig i et intenst
oprydningsarbejde.

Det sidste vi fik kigget på af procedurer, var
forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen.
Her var nogle forældede referencer der
skulle fjernes, men vi har også valgt at forsøge
os med et møde om måneden frem for to
møde om måneden. Både for at give plads
til, at vi kan arbejde mere med udvalgene,
som f.eks gruppeudvalget, nøgleudvalget
og kontorudvalget, forhåbentligt til gavn for
alle beboere. Samtidig er der jo også den
positive konsekvens af færre møder, at vi
ikke skal bruge nær så mange penge på
afdelingsbestyrelsen.

Herefter måtte vi naturligvis rydde op i
beboerforeningens vedtægter, da denne
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I sommers fik vi endelig sat fut i vores Sankt
Hans’ bål efter Corona-nedlukningerne med
en ny musikalsk kunstner, og fremmødet
var massivt. Sidst i oktober fik vi afholdt
en spøgelsesjagt i anledning af halloween,
hvor vi var utroligt glade for at se så mange
beboergrupper engagere sig i eventet. Vi
håber i alle har været lige så begejstrede for
disse festligheder, som vi selv har været, og
ser frem til at finde på endnu flere spændende
ting vi alle i Morbærhaven kan være sammen
om.
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GRUPPERNES BERETNINGER
Bargruppen
Bargruppen ønsker 20.000 kr til mødebevilling. Derudover ønskes der 12.000 således at
det personale der påtager sig vigtige poster, økonomi og ledelse, kan komme på diverse
AMU kurser således at de kan rustes bedst muligt til disse. 8.000 ønskes til at dække diverse
småanskaffelser som toiletpapir, rengøringsartikler samt andre små nødvendigheder. Vi
har også brug for at rengøringspersonalet svinger forbi Beboerværtshuset og tager sig af
rengøringen. Ca. 2 timer to gange om ugen er der behov for.
Mødebevilling: 20.000 kr
Kurser: 12.000 kr
Småanskaffelser: 8.000 kr
Løn til Rengøring: 29.000 kr
I alt: 69.000 kr.
Bekendtskabsgruppen
Året 2022, har i bekendtskabsgruppen, budt på mange interessante, sjove og gode gruppe
aktiviteter, sammenkomster og hyggelige stunder med dejlige beboere i Morbærhaven. Alt
fra Sankt Hans med fællesspisning, fællesspisning og filmaften, til fællesspisning i forbindelse
med Tour De Champre og grillaftenens fællesspisning ved Stensøen. Gruppens fællesspisning
succes er gået over al forventning og tilskyndelsen har været en øjenåbner for fællesspisning
gennem gruppen – specielt efter corona isolationens påvirkninger på menneskets behov for
socialisering. Gruppen er, på Facebook, vokset til astronomiske proportioner og er, gennem
gruppens frivillige beboeres bidrag, blevet til alle de fantastiske fællesspisninger.
Et kæmpe tak til alle de involverede frivillige skal lyde herfra – det var aldrig blevet så godt uden
jer!
Bekendtskabsgruppen søger i året 2023 10.000 kr. til tilskud i forbindelse med fællesspisninger,
da gruppens beskedne budget for 2022 desværre gjorde det nødvendigt, for gruppens
kontaktperson, at betale for mange af de udgifter, som gruppen havde i forbindelse med tilskud
til fællesspisninger i 2022.
Successen af fællesspisninger, har ligeledes gjort det nødvendigt, at bede deltagerne til
fællesspisningerne om en højere andel af brugerbetaling ved gruppens fællesspisninger i
forbindelse med arrangementer. Dette blev blandt andet tydeliggjort ved 2022’s store succes;
Sankt Hans’ fællesspisning, hvor udgiften til fællesspisningen forløb sig til + 1.500 kr. - altså mere
end halvdelen af gruppens samlede budget for 2022. Dette sammenholdt med den stigende
inflation, som mange oplever på egen krop i disse tider argumenterer ligeledes for en højere
andel af brugerbetaling.
Egenbetaling samt tilskud er udregnet på baggrund af en enkelt deltager til fællesspisning,
men vores erfaringer fra 2022 viser, at der ofte er 10 deltagere eller mere til fællesspisningerne.
Derfor skal de opgjorte tal tilføjes et ekstra 0. Således vil egenbetalingen i fx Februar, for samtlige
deltagere være estimeret til, at løbe op i 500 kr. og tilskud til fællesspisningen være på ca. 300
kr.
I alt: 10.000 kr.
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Bladgruppen
Bladgruppen og Det Sædvanlige Fis har gennemgående en fuldstændig forvandling i løbet
af 2022. Fiset udkommer nu i et helt nyt format og layout og udsendes digitalt. Det printede
oplag er reduceret fra 1200 blade til 200 og i stedet for at blive husstandsomdelt skal bladet nu
afhentes på vaskerierne, beboerkontoret eller administrationen. Det har mindsket belastningen
på bladets frivillige ift. omdeling af bladet, samt miljøpåvirkningen.
I 2023 fylder Bladgruppen 50 år og det ønsker vi at fejre ved at forsætte den rivende udvikling
ved at udvide vores medieproduktion til også at indeholde lyd- og videoproduktion, samt en
særskilt hjemmeside med et komplet digitalt arkiv over beboerbladets samlede udgivelser fra
1973 til i dag.
Bladgruppen har i dag 5-6 frivillige, men vi arbejder hårdt på at udvide redaktionen med flere
ambitiøse medlemmer.
Bladgruppen afholder 11 deadlinemøder og 11 arbejdsdage hen over året.
Budgetønsker for bladgruppen 2023
Mødebevilling 5.000 kr.
Ifm. arbejdsdagene sørger gruppen for forplejning til bladgruppens medlemmer i løbet af
arbejdsdagen som afholdes den sidste lørdag i måneden fra kl. 11-16.
Licenser Adobe Creative Cloud + Adobe Stock
12 x 1.650 kr.
12 x 220 kr.
I alt: 22.440 kr.
Trykning af blad, 200 ex.
12 x 2.700 kr.
I alt: 32:400 kr.
Nyanskaffelser:
Gruppen ønsker at anskaffe sig udstyr til at udvide medieproduktionen til også at involvere lyd
og video. Hertil ønskes en rammebevilling på 15.000 kr. fordelt på
Podcast kit: 6.000 kr.
Kamera: 6.000 kr.
Kamera gimbal: 3.000 kr
I alt: 75.000 kr.
Gamergruppen
Gamergruppen har haft et år med stort vokseværk og masser af aktiviteter. Da de nuværende
kontaktpersoner overtog gruppen ultimo oktober i 2021 bestod gruppen blot af et nøgent lokale
med 10 hævesænkeborde, tilhørende konferencestole og et TV som aldrig var blevet pakket ud
af kassen. Kort efter sidste års generalforsamling fik vi afholdt to gruppemøder, fik skrevet nye
vedtægter for gruppen i tide til - og godkendt på - FM i december. Her fik vi også godkendt en
ekstrabevilling til indkøb af diverse udstyr til gruppen.
Hen over vinteren blev der arbejdet hårdt på at indrette gruppens lokaler som vi udadtil
refererer til som gamercaféen. Her fik vi, efter vores egen mening, indrettet et flot og
professionelt udseende lokale som næsten kan rivalliere kommercielle netcaféer. I løbet af
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det tidlige forår afholdt gruppen en workshop hvor vi lærte deltagerne at samle sin egen
computer, samt et 48 timers ”tema-LAN” arrangement med fokus på spillet Terraria. Derudover
har gruppen afholdt en række mindre ”streaming-”arrangementer ifm. topkampe i forskellige
eSports turneringer.
Med hjælp fra en håndfuld medlemmer af gruppen har gruppen nu haft mulighed for at holde
caféen åbent på samtlige hverdage, mandag-fredag, som regel i tidsrummet 19:00-22:00. Ind i
mellem også i weekenderne. I skrivende stund består holdet af ”caféansvarlige” af 8 beboere
inkl. de to kontaktpersoner.
Det har været et spændende eksperiment, der heldigvis har båret frugt og vi har haft stor
fornøjelse af i gennemsnit at have 5-6 gæster om dagen. Nogle dage med så mange som op til 15
samtidige besøgende.
Vi kan i gamercaféen præsentere vores gæster for 6 ”gamer-stationer”, muligheden for at spille
Virtual Reality spil, samt en bred vifte af forskellige spilkonsoller og, siden i sommers, to styk
racersimulatorer.
I juli afholdt vi vores hidtil største LAN arrangement hvor vi havde 32 tilmeldte deltagere.
Arrangementet varede 3 dage og indebar både diverse konkurrencer, forplejning i form af
morgen- og aftensmad, samt faciliteter til overnatning for eksterne gæster (hver Morbærvianer
kunne medbringe op til 3 gæster). Arrangementer var en stor succes som vi drog meget læring
fra som gruppe og som vil være med til at udvikle og forbedre vores fremtidige arrangementer.
I efterårsferien gentog vi succesen, dog i mindre skala uden forplejning og konkurrencer, og
hvor vi i modsætning til vores Sommer LAN afholdt arrangementet i vores egne lokaler i stedet
for fællessalen.
Endeligt driver gruppen en række forskellige spil-servere som kan anvendes af samtlige
beboere i Morbærhaven. Det drejer sig bl.a. om lservere for spillene Minecraft, Rust, Ark,
Terraria og Left 4 Dead 2.
Gruppen holder møde hver sidste mandag i måneden kl. 20-21. I gennemsnit over de sidste 5
måneder har 12 beboere deltaget på gruppemøderne.
Gruppens målsætning for det kommende år er, foruden at forsætte succesen med gamercaféen:
• udvide kapaciteten af gamercaféen ved at indrette 2 ekstra ”gamer-stationer”.
• at indrette vores lille ”forlokale” til et dedikeret lokale for spilkonsoller.
• afholde halvårlige LAN arrangementer, samt streaming events i forbindelse med diverse
internationale turneringer.
• afholde workshop med fokus på byg, opgradering og reparation af computer.
• undersøge interessegrundlaget for et Morbærhaven eSports hold i titler som League of
Legends, Valorant og CS:GO, med henblik på at danne sådan og konkurrere i diverse turneringer
• i samarbejde med KREA-gruppen som vi deltager etage med i center 3, at indrette et ”retrorum” i foyeren til 1. salen af center 3 med fokus på et sen-80’er/tidlig 90’er look.
Med henblik på at nå de forskellige mål defineret ovenfor har vi i gruppen specificeret en række
ønsker for gruppens rammebevilling i 2023. Ønsker er opstillet i prioriteret rækkefølge.
Nyanskaffelser:
1. To nye ”gamer-stationer” bygget af gruppen med udgangspunkt i en blanding af second-hand
hardware og nyt hardware. Vi budgetterer med 7.000 kr. pr. maskine
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I alt ønskes hertil: 14.0000 kr.
2. To nye skærme til erstatning for to af gruppens skærme som desværre har defekter.
I alt ønskes hertil: 4.000 kr.
3. Nye grafikkort til 4 af computere som har lidt aldrende hardware. Vi sigter efter at finde
grafikkort på brugtmarkedet i prisklassen 2.-3.000 kr.
I alt ønskes hertil: 12.000 kr.
4. Dedikeret computer til virtual reality. Den nuværende som gruppen benytter sig af er udlånt
privat af en af kontaktpersonerne og har desværre lidt ”performance besvær”
I alt ønskes hertil: 5.000 kr.
5. Rammebevilling til køb af Steam spil-licenser til gruppens Steam PC Café software (som kan
bruges af alle computere tilsluttet gruppens lokale netværk).
I alt ønskes hertil: 5.000 kr.
Mødebevilling:
1. Mødebevilling til at kunne give en enkelt sodavand ifm. gruppens månedlige møder og
eventuel indkøb af mad i forbindelse med arbejdsdage. Vi beregner ca. 1/2 - 1 ks. sodavand pr.
møde til ca. 80 kr (960 kr/år) + 2 arbejdsdage á 80 kr (sodavand) + mad ca. 800 kr.
I alt ønskes: 3.000 kr.
Total søger gamergruppen en rammebevilling for 2023 på 43.000 kr.
Alternativt søger vi en rammebevilling på hhv. 38.000 kr., 33.000 kr., 21.000 kr. eller 17.000 kr. i
den prioriterede rækkefølge.
Genbrugsgruppen
Året der gik 2022:
Vi har haft et rigtig godt år, med åbningsdage hver søndag i mange måneder i træk, og rigtig
mange besøgende. Det har været en stor succes, og genbrug er efterhånden ved at nå den
vision der blev skabt for gruppen tilbage i 2018. De ukrainske tilflyttere er meget aktive brugere
af vores genbrugsrum, og det er mange af de nyere beboere også. Det skaber et godt flow i de
ting vi modtager og afgiver. Vi har dog desværre oplevet en lidt “doven” tilgang fra nogle af
de donationer vi har fået; folk der blot samler en masse ting i en pose eller kasse, uden selv at
sortere/rengøre dette inden, hvorfor vi har brugt utrolig meget tid på at “smide skrald ud”. Derfor
opfordrer vi alle der vil donere ting til genbrug, om at tænke tanken: “Ville jeg selv købe dette,
hvis jeg gik ind i helt almindelig genbrugsbutik?”. Med det in mente, så trives gruppen på alle
fronter - og vi vil hellere end gerne byde velkommen til flere nye medlemmer!
Budgetønsker:
Vi ønsker at bibeholde det nuværende budget for begge poster, hhv. 2000 kr. for små/
nyanskaffelser, og 8000 kr. til mødebevillingen.
Posten små/nyanskaffelser bruges til indkøb af den almindelige drift af genbrugsrummet — fx
opvasketabs, tuscher til whiteboard, affaldsposer, og til erstatning af vores eksisterende inventar.
Mødebevillingsposten bruges bl.a. til indkøb af sodavand og snacks til de frivillige i gruppen, til
når vi holder genbrugsrummet åbent for beboere, eller har arbejdsdag. Derudover værner vi
meget om hyggen og det sociale samvær i gruppen, hvorfor vi gerne tager ud at spise/bestiller/
laver mad sammen. Vi har bl.a. en fast årlig tradition med en påskefrokost og en julefrokost,
hvilket de frivillige fortjener, med det engagement og den tid de investerer i gruppen - til gavn
for alle Morbærhavens beboere.
I alt: 10.000 kr.

KREA gruppen
I 2022 er kreagruppen vokset meget, og vi har lavet mange arrangementer, især senere på året
efter vi har fået lokalet på plads. Dette inkluderer bla. en masse krea hygge dage, som vi har
indført månedligt og sæson events, til fx. Jul og Halloween.

arbejdsdage hvor gruppen sørger for frokost samt en sodavand, de foregående arbejdsdage er
løbet op i ca 750kr pr arbejdsdag.

I 2023 vil vi gerne have mulighed for at købe flere materialer ind til at lave disse events (fx.
Piñata, påske, mere Halloween og jul). Vi vil også gerne starte strike/hækle klub, som vi også
skal have materialer til, og til de månedlige og spontane events vi også laver (fx. Er et medlem
kommet med ideen om et “kom og sy sutsko-event” på dagens møde). Vi er blevet en del flere
medlemmer, og laver flere events, men vi tænker stadig at de 5000 kr I mødebevilling er
tilstrækkeligt.

Nyttehavegruppen
Nyttehavegruppen har i år forsøgt sig med en total genstart og omstrukturering af gruppen.
Desværre så var vi meget sent ude i år i forhold til at få sat gang i en ordentlig sæson og fokusset
har derfor været på at lave forbedringer og forberedelser til næste år.

Vi vil gerne hæve budgettet på Reperation/vedligehold fra 2000kr til 5000kr, da vi har en del
flere ting I lokalet, der kan gå I stykker. Vores ting får også en del mere slid, nu når lokalet faktisk
bliver brugt. Det er ikke sikkert at vi får brugt pengene, men det er nødvendigt at have dem, hvis
ulykken skulle være ude, fx. Hvis en symaskine brænder sammen.
Vi vil gerne have en ny post, som vi kalder “materialer og events” på 3000 kr.
I alt: 13.000 kr.
Motionsgruppen
Her er vores budget, vi hørte at der er ca 18.000kr til hver gruppe. Men det vi har sat på er
virkelig en nødvendighed for at rummet bliver mere attraktivt.
Under nyanskaffelser er løbebåndet som evt. ville budgettet være for meget over, ville vi nemlig
søge om bevilling til det midt på året istedet. Cyklen er i hvert fald mere efterspurgt, men begge
dele ville virkelig gavne gruppen gevaldigt
Mødebevilling: 2.500 kr.
Nyanskaffelser: 53.000 kr.
8.000 kr. til stativ til håndvægte
20.000 kr. til ny motionscykel
25.000 kr. til nyt løbebånd
Serviceaftale: 2.500 kr.
I alt. 58.000 kr.
Musikgruppen
Her følger budgetønsker til musikgruppen. Listen er rangeret efter 1-7 afhængigt af hvor meget
gruppen kan få bevilget. Strenge og trommestikker værende nødvendige for at gruppens
instrumenter kan benyttes, det samme gælder bækkenerne til trommesættet.
Akkustiske guitar strenge 256 kr.
Bas strenge 596 kr.
Bækkener 3755 kr.
Trommetæppe 666 kr.
Trommestikker 900 kr.
Whiteboard 120*150cm 3.461,06 kr.
Tuschsæt 297,5 kr.

I alt: 13.200 kr. (afrundet)

I år fik vi bl.a. fjernet den enorme mængde henkastet affald mv. som havde oparbejdet sig på
området. Vi fik fældet diverse busker, træer mv. og fræset hele området samt lagt planer for
hvordan området skal indrettes til næste sæson.
Vi har desværre også været præget af en lang række indbrud og tilfælde af hærværk, hvorfor vi
har ansøgt AUB om at få opsat hegn rundt om haven og opført en port med elektronisk lås ind til
området som forhåbentligt kan forebygge yderligere indbrud og hærværk, samt henkastelse af
affald og især stjålne cykler.
For 2023 har Nyttehavegruppen planlagt at starte sæsonen planmæssigt op som beskrevet i
vores vedtægter, samt få opført de højbede vi har fået bevilget penge til. Vi håber at den mere
fællesskabsorienterede indretning af gruppen kan indbyde til at langt flere medlemmer vil
tilslutte sig gruppen i det nye år.
Budgetønsker for nyttehavegruppen 2023
Etablering af terrasse:
Vi vil gerne have etableret en terrasse som kan anvendes ifm. gruppearrangementer. Vi har
allerede en masse fliser overskydende fra tidligere, men forventer alligevel en række mindre
udgifter til at få lagt fliserne og opført en slags mulighed for overdækning/gazebo/pavillon.
Vi estimerer at det vil koste 3.000 kr.
Nyanskaffelser:
Vi vil gerne indkøbe nogle havemaskiner som kan lette vedligeholdet af området. Bl.a. en
buskrydder og en kultivator. Estimeret udgift 5.000 kr. Derudover så trænger vores arsenal af
diverse haveredskaber en lettere opfriskning. Estimeret udgift 3.000 kr. Endelig så er vores to
nuværende drivhuse i en lidt trist tilstand og har brug for at blive repareret. Estimeret udgift
2.000 kr.
I alt ønsker vi 10.000 kr. til nyanskaffelser
Mødebevilling:
Vi ønsker en mindre havebevilling til lette forfriskninger ifm. gruppens forskellige arbejdsdage
hen over sæsonen.
I alt ønsker vi 2.000 kr. til mødebevilling
I alt: 15.000 kr.
Sløjdgruppen
Sløjdgruppens aktivitet har ikke været så stor i år, men det er noget vi stræber os på at komme
efter i 2023. Der er ikke blevet brugt af vores indeværende års budget, det regner vi dog med at
få gjort brug af inden året udløb.

Udover budget til ønsker, søger gruppen også en mødebevilling på 3200kr, dette udgøres af 4
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Til 2023 budgettet søger vi derfor om det samme beløb som vi har haft i år. Da vi ikke ved
hvordan træpriser og priser på andet materiale ligger i det kommende år, kan vi ikke forudsige
hvad vi skal bruge af penge. Samtidig kan vi heller ikke vide om maskinerne går i stykker, eller
skal have nye reservedele. Derudover kan vi ikke komme med en præcis forudsigelse af hvad
gruppen medlemmer ønsker af maskiner i det nye år. Derfor er det bedre at søge det på GF end
at skulle søge af FM puljen i løbet af året.
Materialer: 5.000 kr.
Mødebevilling: 3.000 kr.
Nyanskaffelser/reparation: 12.000 kr.
I alt: 20.000 kr.
Spilgruppen
Vi har under mødet d. 7 september besluttet vores forslag til vores nye budget.
Grundet at gruppen har været meget inaktiv på grund af skift til helt ny uerfaren kontaktperson,
en langsom genopstart af gruppen, samt vi har afventet et pleokort til køb af større indkøb,
har vores brug af budgettet ikke afspejlet det vi håber på at bruge det på næste år.

Budgetønsker for 2023:
Arrangementer:
2.500 kr. så er der 200 kr pr arrangement hver måned i 12 måneder
Mødebevilling:
2.500 kr. (der er brugt cirka 1200 på et halvt år)
Rengøring:
500 kr.
Fælles køkkenbudget med keramik til indkøb af opvasketabs, rengøringsting, evt indkøb af
manglende tools (fx blender)
1.000 kr.
Nyanskaffelser/Reparation:
nye spil, pool køer/holder, nye reoler i det nye år
15.000 kr (der er brugt 12.000-13.000 fra April/maj i år til september)
I alt: 21.500 kr. (Hvor af 1000 kr deles med Keramik)

Arrangement:
Vi har haft en minimal mængde arrangementer, og derfor for i år kun brugt lidt under 1000kr til
arrangementer.
Vi håber på at kunne afholde et arrangement om måneden, med mulighed for præmier til
enkelte turneringer, samt forplejning til de fremmødte.
Dog ser vi at det ikke er nødvendigt med nødvendigt at have 300kr til rådighed per
arrangement, men en gennemsnitlig 200kr ville være eftertragtet.
Mødebevilling:
Der har været brugt 1200kr på mødebevilling i løbet af det halve år den nuværende
kontaktperson har siddet i stilling. Med en stigende mængde medlemmer vil vi gerne have
lidt over det dobbelte af dette til hele året, men ser ingen grund til den nuværende høje
mødebevilling.
Rengøring:
Vi har haft overskydende rengøring liggende at bruge af fra tidligere år, men mængden af
rengøring der er blevet gjort i lokalet ønskes forbedre, og de nuværende rengøringsmidler er
ved at slippe op. Vi ønsker derfor at vedvare de nuværende rengørings budget til næste år.
Nyanskaffelser/Reperation:
Der har været brugt 12.000-13.000 kroner siden maj/april (Hvor den nuværende kontaktperson
tiltrådte). Dette har været henholdvist brugt på 2 Indkøb af brætspil (Til samlet omkring
7500kr), Dekoration fra displate på 3800kr, Nyanskaffelser til fælleskøkken (Kaffemaskine,
elkedel, termokander...). Vi ser et håb om fortsatte at købe nye brætspil årligt, bøger og regelsæt
til diverse bord-rollespil, nye pool-køer, måtter til gulvet under vores dartskiver. Vi ser dog langt
fra behovet for de nuværende 23.5000kr årligt, da vi forventer det har været sat af til renovation
af lokalets loft, som vi håber på at få tilskud til separat.
Fællesbudget med Keramik til køkkenet:
Da vi i løbet af året har brugt af vores budget på det køkken vi deler med keramik, håber vi
på at kunne få opsat er fælles budget, som begge grupper kan benytte sig af til eventuelle
nyanskaffelser, Te, Kaffe, Skraldeposer, Opvaskemiddel.
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BESLUTNINGSFORSLAG
Nedlæggelse af Netværksgruppen
Kontaktpersonerne for Netværksgruppen er kommet til enighed omkring at nedlægge gruppen,
efter en massiv ændring i gruppens formål og medlemsbasis, samt manglende aktivitet og stadig
dalende deltagelse.
Derudover har uroen omkring lokalets brug, samt deling mellem beboergruppen og AUB/ADEO/
Sys. Adms. Forårsaget splid og tvivl.

For at kunne drive et værksted for elektronik, kræver det et sted at gøre det.
Derfor kunne vi godt tænke os at overtage Trykkergruppens gamle lokale, i Center 3 kælderen.
Vi er bekendt med lokalets stand og det arbejde, det vil kræve at gøre lokalet brugbart.
Derfor håber vi på et sammenarbejde med AUB, hvor vi gerne selv vil stå for størstedelen af
renovationen.
Ved at vi selv står for renovationen, spare AUB en del ressourcer og penge, som vil kunne
bruges i de andre tiltrængte lokaler og gruppen kan få indflydelse på lokalets indretning fra
start.
Så i stedet for at lokalet først er brugbart om halvandet år, som AB har meddelt os. forventer vi at
kunne gøre lokalet brugbart på blot 2-3 måneder.

Som følge deraf, har kontaktpersonenerne for Netværksgruppen vurderet, at gruppen ikke bør
videreføres, og at Netværksgruppen derfor skal nedlægges.
Derfor søger gruppen heller ikke budget for 2023, og har ej heller skrevet beretning.

Vi er desuden også bekendte med lokalets størrelse og er åben omkring mulighederne for at
dele rummet op.

Kontaktpersoner for Netværksgruppen

Med Venlig Hilsen
Kontaktpersonerne for Morbærhavens Maker Space

Oprettelse af Maker-space gruppe, fastsættelse af rammebeløb
og tildeling af gruppelokale
Morbærhaven har flere forskellige faciliteter og grupper med forskellige interesser.
Vi har blandt andet faciliteter til at kunne arbejde med Træ, Cykler, Stof, Maling, Ler og Bryggeri.
Vi har grupper som dækker rigtig mange områder af forskellige interesser som Brætspil,
Computerspil, Motion, Hunde, Fotografi og Musik.
Men vi mangler et ordentligt sted, hvor man kan arbejde med elektronik og derfor vil vi gerne
oprette vores egen gruppe med fokus på IT og Elektronik, som vi kalder for ”Morbærhavens
Maker Space”
Morbærhavens Maker Space skal være et sted for beboere, hvor man kan arbejde med
elektronik under ordentlige forhold og slippe sin indre George Gearløs fri.
Budget for Morbærhavens Maker Space 2023 er følgende:
Mødebevilling: 2.000 kr.
Nyanskaffelse: 26.000 kr.
I alt: 28.000 kr.
Vores mødebevillig dækker indkøb af sodavand til vores arbejdsdage, samt sodavand og slik til
vores arrangementer.
Fordi vi er en nyopstartet gruppe, kræver det lidt penge for at kunne komme i gang, derfor søger
vi 26.000 kr. som dækker over border, stole, en arbejdsplads indrettet til lodning, inventar så
som reoler, skuffer og hultavle på væggen til opbevaring af udstyr, testudstyr og specialværktøj,
så man kan arbejde med elektronik under korrekte forhold.
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VEDTÆGTSÆNDRINGER
Godkendelse af vedtægter for Morbærhavens Maker Space
gruppe

Udstyr
§11 Gruppens udstyr må ikke forlade gruppens lokale.
Stk. 2 Gruppens udstyr må bruges af medlemmer og gæster.
§12 Opbevaring af privat udstyr i gruppens lokale sker på eget ansvar.
Stk. 2 I tilfælde af tyveri skal kontaktperson(er) gives besked herom.
§13 Gruppens vedtægter kan ændres som punkt på dagsorden til et Fællesmøde eller
Generalforsamling.

Gruppen Generelt
§1 Gruppens navn er: Morbærhavens Maker Space.
§2 Gruppens formål er at skabe og drive et ”Maker Space” hvor gruppens medlemmer kan
arbejde
med IT og elektronik.
Stk. 2 Gruppens andet formål er at danne ramme omkring en fælles interesse blandt
gruppens medlemmer.
§3 Gruppen holder møde den første Mandag i hver måned kl. 19:00.
Stk. 2 Gruppens møder afholdes i gruppens lokale.
Stk. 3 Hvis man er forhindret i at deltage til gruppens møder skal kontaktperson(er)
have besked inden mødets start.
§4 Gruppen holder arbejdsdag den 2. Søndag i hver måned kl. 10:00.
Stk. 2 Gruppens arbejdsdage afholdes i gruppens lokale.
Stk. 3 Hvis man er forhindret i at deltage til gruppens arbejdsdage skal
kontaktperson(er) have besked inden arbejdsdagens start.
Medlemskab
§5 Alle medlemmer af beboerforeningen Morbærhaven, kan være medlem af gruppen.
Stk. 2 Medlemskab opnås ved fysisk fremmøde til et af gruppens møder.
Stk. 3 Ved tilmelding i gruppen skal beboeren kunne fremvise gyldigt beboerkort.
§6 Nøgleadgang til gruppens lokale kan gives til gruppens medlemmer.
Stk. 2 for at opnå nøgleadgang, skal man deltage til 2 møder.
Stk. 3 Deltager man ikke til 3 møder i træk, uden at kontaktperson(er) har fået besked,
mister man sit medlemskab i gruppen og derved også sin nøgleadgang.
Stk. 4 Nøgleadgang skal godkendes af gruppens kontaktperson(er).
§7 Gruppens kontaktperson(er) vælges på et gruppemøde.
Stk. 2 Gruppen kan maksimalt have 3 kontaktpersoner.
§8 Det er tilladt for medlemmer af gruppen, at medbringe gæster i gruppens lokale.
Stk. 2 Det enkelte medlem er fuldt ansvarlig for sin(e) gæst(er).
Stk. 3 En gæst må ikke være til gene for gruppens øvrige medlemmer.
Gruppens Lokale
§9 Gruppens lokale skal altid forlades i forsvarlig stand.
Stk. 2 når gruppens lokale forlades skal de indrettede arbejdspladser være ryddet, så
et andet medlem kan gøre brug af pladsen.
§10 Ved fejl og mangler i gruppens lokale skal kontaktperson(er) gives besked herom.
Stk. 2 Ved groft mislighold eller hærværk, kan gruppens medlemmer gøres
erstatningspligtige.
Stk. 3 Ved groft mislighold eller hærværk, kan kontaktperson(er) vælge at ekskludere
gruppens medlemmer fra gruppen med øjeblikkelig virkning.
Stk. 4 Gruppens medlemmer hæfter ikke for defekter på gruppens udstyr som følge af
almen slitage.
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BEBOERFORENINGENS BUDGET
Efter mange år med rod med regnskaberne
og budget- og bilagsprocedure som har givet
et uigennemsigtigt billede af foreningens
økonomi har kontorudvalget i år anlagt en
ny retning for beboerforeningen. Vi opsagde
samarbejdet med vores gamle bogholder og
fået en ny person på posten, samt indført nye
betalings- og udlægsprocedurer for grupperne
i forbindelse med etableringen af aftalen med
betalingsløsningen PLEO.
Rod avler rod...
En af kontorudvalgets store udfordringer
igennem året har været en uigennemsigtighed
af diverse aftaler og faste udgifter. Det har vi
arbejdet på at gøre op med og skabe et klarere
overblik som kan komme hele foreningen til
gavn i fremtiden.
Underskud og røde tal i horisonten
En anden udfordring har været foreningens
samlede budget. Til generalforsamlingen 2021
blev der godkendt et budget med udgifter
for 1.443.410 kr. holdt op mod indtægter på
644.640 kr., altså et beregnet underskud på
-798.770 kr.
Med beboerforeningen samlede indestående
pr. 31. december 2021 på 495.664,86 kr. betød
det at vi fra årets begyndelse kiggede ind i
et potentielt underskud på ikke mindre end
-303.105 kr.
Det er en situation vi ikke ønsker at gentage
da det har betydet, at vi her sidst på året
har måtte afvise ønsker om at udnytte de
rammebeløb forskellige grupper fik bevilget
ifm. generalforsamlingen sidste år.
Nye tiltag
For at undgå underskudet har vi fra
kontorudvalgets side gjort adskillige tiltag
igennem året. Blandt andet har vi gjort
besparelser på lønudgifterne, gennemgået og
opsagt diverse aftaler og abonnementer, samt
ved gennemgang af vores forsikringsaftaler
fundet at der i en årrække var blevet indbetalt

20

for meget som vi var så heldige at kunne få
refunderet. Samlet har vi igennem året fundet
besparelser i omegnen af 200.000 kr. Det
ville dog stadig bringe os i underskud såfremt
at samtlige grupper udnyttede deres fulde
rammebeløb.

Gruppe

Sidste år

Realiseret pr. 10.
nov. 2022

Ønskede

AB
forslag

2022
kontingent

Driftsomkostninger

591.160,00 kr.

319.429,39 kr.

396.000 kr.

396.000 kr.

396.000 kr.

Afdelingsbestyrelsen

130.500,00 kr.

81.211,62 kr.

84.000 kr.

84.000 kr.

59.000 kr.

15.500,00 kr.

- kr.

12.000 kr.

12.000 kr.

6.000 kr.

225.000,00 kr.

93.008,11 kr.

69.000 kr.

15.000 kr.

5.000 kr.

Bekendtskabsgruppen

6.000,00 kr.

1.824,45 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

Bladgruppen

69.000,00 kr.

75.508,00 kr.

75.000 kr.

75.000 kr.

27.600 kr.

Agilitygruppen
Bargruppen

- kr.

- kr.

6.000 kr.

6.000 kr.

6.000 kr.

3.000,00 kr.

- kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

Gamergruppen

35.000,00 kr.

36.967,78 kr.

43.000 kr.

27.000 kr.

17.000 kr.

Genbrugsgruppen

10.000,00 kr.

2.076,00 kr.

10.000 kr.

8.000 kr.

5.000 kr.

Keramikgruppen

10.500,00 kr.

10.810,06 kr.

11.000 kr.

11.000 kr.

11.000 kr.

7.000,00 kr.

2.047,40 kr.

13.000 kr.

13.000 kr.

13.000 kr.

- kr.

- kr.

28.000 kr.

6.000 kr.

2.000 kr.

Motionsgruppen

52.750,00 kr.

27.557,25 kr.

58.000 kr.

25.000 kr.

15.000 kr.

Musikgruppen

40.000,00 kr.

28.777,98 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

Netværksgruppen

45.000,00 kr.

24.519,64 kr.

- kr.

- kr.

- kr.

- kr.

- kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

10.000 kr.

Sløjd

20.000,00 kr.

- kr.

20.000 kr.

15.000 kr.

10.000 kr.

Nye budgetter og nye puljer
I stedet for, som tidligere år, at stemme om
hver enkelt gruppes rammebeløb og i øvrigt
foreslå en kontingentsats der ikke sikrer fuld
dækning præsenterer kontorudvalget i år 3
budgetforslag.

Spilgruppen

33.000,00 kr.

14.570,61 kr.

21.500 kr.

21.500 kr.

16.500 kr.

FM-pulje

76.000,00 kr.

53.339,00 kr.

-

-

-

Kulturpulje

60.000,00 kr.

48.430,21 kr.

-

-

-

Dispensationspulje

4.000,00 kr.

414,00 kr.

-

-

-

Haver & Gangepulje

10.000,00 kr.

0,00 kr.

-

-

-

Formålet med de tre forslag er at sikre 100%
dækning af foreningens udgifter så vi undgår
at måtte afvise gruppernes ønsker om at
benytte deres rammebeløb sidst på året.

Total

1.293.410,00 kr.

823.709 kr.

884.500 kr.

752.500 kr.

622.100 kr.

45,00 kr.

514.057,50 kr.

63,82 kr.

54,29 kr.

44,88 kr.

-669.710,00 kr.

-309.651,92 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

Nødbremse
Derfor har vi i øjeblikket indført et udgiftsstop
for de grupper for hvem der har brugt store
dele af deres rammebeløb således at øvrige
grupper der endnu ikke har benyttet sig af
deres rammebeløb vil have mulighed for det.
For at undgå en gentagelse af den økonomiske
situation i år har vi derfor ændret proceduren
for fastsættelsen af gruppernes rammebeløb.

Endeligt har vi til forskel fra tidligere år heller
ikke budgeret med faste beløb til diverse
puljer. I stedet er det kontorudvalgest forslag
at puljerne (Fællesmødepuljen, Kulturpuljen,
Dispensationspuljen, Haver- & Gangepuljen) i
stedet fastsættes ud fra en procentsats af den
overskydende kontingentindbetaling fra det
foregående regnskabsår.

Cykelværksted
Fotogruppen

KREA-gruppen
Makerspace

Nyttehaven

Kontingent
Resultat til dato

Budgetforslagene er opstillet i skemaet på
modstående side.

imødekomme de forventede højere udgifter
som følge af inflation.

I kolonnen “Ønskede” fremgår de totale beløb
som grupperne mv. har ønsket for 2023.

I kolonnen “2022 kontingent” har vi taget
højde for scenariet hvor der ønskes en
fastholdelse af kontingentsatsen for 2022. Det
har betydet at vi har måtte foreslå drastiske
beskæringer af samtlige poster, udover
driftsomkostningerne.

I kolonnen “AB forslag” fremgår de reviderede
beløb som kontorudvalget har arbejdet sig
frem til.

Kontorudvalget foreslår følgende
fordelingsnøgle for puljerne:
Fællesmødepuljen: 		
50%
Kulturpuljen: 			40%
Dispensationspuljen:
2,5%
Haver- og Gangepuljen:
7,5%

I vores udregninger har vi taget hensyn
til gruppernes beretninger, offentliggjorte
aktiviteter igennem året, medlemstal baseret
på antal nøgleadgange eller mødeprotokoller,
samt hvorvidt grupperne har benyttet sig af
det budget de har haft i indeværende år.

Ønsker, rammebeløb og budgetforslag

Vi har i kontorudvalget sigtet efter en
kontingentstigning på 10 kr./md. for at

Det er kontorudvalgets anbefaling og foreslag
at vi for 2023 hæver kontingentsatsen for
beboerforeningen med 10 kr. til 55 kr./md.
Det vil sikre at grupperne stadig vil kunne
udvikle sig og lave nye og spændende
aktiviteter og arrangementer til glæde og gavn
for alle i Morbærhaven.
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BUDGETOVERSIGT FOR
BEBOERFORENINGENS DRIFT
Driften

22

Sidste år

Realiseret pr. AB forslag
2022
10. nov. 22
kontingent
6.515 kr.
150 kr.
500 kr.
500 kr.
0 kr.
20.820,92 kr.
4.698,57 kr.
25.000 kr.
25.000 kr.
0 kr.
14.495,73 kr.
26.255,45 kr.
12.000 kr.
12.000 kr.
23.411,36 kr.
7.500 kr.
7.5000 kr.
38.816,21 kr.
39.000 kr.
39.000 kr.
193.096,62 kr. 292.000 kr.
292.000 kr.
13.333 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
937,50 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
0 kr.
4.234,95 kr.
0 kr.
0 kr.
-

Alarm
Bankgebyrer
Daglig leder
Diverse
Forsikring
Gruppevask
KODA DVH
Kontordrift & IT
Køb til BK - udlån
Licens & abb.
Løn
Lønadministration
Regnskabshjælp
Regnskab DVH
Rengøringsudgifter
Revision
Telefon

12.000 kr.
2.400 kr.
72.000 kr.
2.500 kr.
25.000 kr.
1.000 kr.
36.000 kr.
12.000 kr.
15.000 kr.
16.500 kr.
342.760 kr.
16.000 kr.
0k
25.000 kr.
8.000 kr.
0 kr.
5.000 kr.

Total

591.160 kr. 319.429,39 kr.

396.000 kr.

BUDGETOVERSIGT FOR
AFDELINGSBESTYRELSEN
Afdelingsbestyrelsen Sidste år
Diverse
GF udgifter
Infoudvalg
KNIU
Kursus
Mødebevilling
Nøgleudvalg
Skt. Hans
Undervisningsmateriale
Arrangementer
Total

12.000 kr.
5.000 kr.
2.000 kr.
20.000 kr.
37.000 kr.
30.000 kr.
2.500 kr.
20.000 kr.
2.000 kr.

Realiseret pr. AB
2022
10. nov. 2022 forslag
kontingent
21.063,45 kr.
12.000 kr.
12.000 kr.
0 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
1.068 kr.
0 kr.
18.954,75 kr.
20.422,77 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
1.384 kr.
15.146,95 kr.
0 kr.
-

-

-

50.000 kr.

25.000 kr.

130.500 kr.

81.211,62 kr.

82.000 kr.

59.000 kr.

396.000 kr.
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TIMETAL FOR ANSATTE

VALG TIL TILLIDSPOSTER

I Beboerforeningen Morbærhaven har vi en række medarbejdere vi råder over gennem AUB.
Deres timetal fastsættes af kontorudvalget og lønnen reguleres jf. beboerforeningens vedtægter
§18 stk. 2.

I Beboerforeningen Morbærhaven har vi en række tillidsposter. De dækker over poster som
betragtes som værende særligt vigtige for beboerforeningens løbende funktion.
Personer valgt til tillidsposter er i modsætning til servicepersoner ulønnede.

”Lønnen til de ansatte i AUB som beboerforeningen råder over, reguleres årligt d. 1. januar
i forhold til Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for september måned (september
2022 sættes til 126,48). Er dette indeks dog lavere end forrige års indeks for september
månedfastholdes lønnen uændret.“
Posterne dækker over:

Lønregulering:

Festlokalekontrollant:
15 timer pr. måned.

Som følge af stigninger i forbrugerprisindekset
for september måned på 10,0% skal
timelønnen for de ansatte beboerforeningen
råder over reguleres til 139,13 kr

2 x Rengøringsmedarbejdere:
30 timer pr. måned.
1x Rengøringsmedarbejder (motion):
10 timer pr. måned.
Sekretær for afdelingsbestyrelsen:
26 timer pr. måned.
2 x Servicemedarbejdere på beboerkontoret:
22 timer pr. måned
I alt: 155 timer pr. måned

Det medfører en samlet estimeret
lønomkostning på 291.130 kr.

Posterne dækker over:
Redaktøren for Det Sædvanlige Fis

Bestyrer og næstformand for Den Våde Høne

Redaktøren vælges på generalforsamlingen
for et år ad gangen og er ansvarlig i henhold til
presselovens bestemmelser.

Bestyreren og næstformand skal være
fyldt 21 år, eller, hvis ansøgeren har
afsluttet en uddannelse inden for hotel- og
restaurationsfaget, 18 år.

Redaktøren har til opgave at:
• Samle en bladgruppe til fremstilling af Det
Sædvanlige Fis
• Udsende deadline påmindelser mv. til
beboerforeningens grupper og udvalg
• Vedligeholde og udvikle redaktionen
• Sikre at udgivelse af bladet sker til rettidig
deadline
• Sikre en sund økonomi, samt at udarbejde
budget og regnskab
• datahåndtering sker i overensstemmelse
med gældende lov
• Vedligeholde lokaler og udstyr
• Foreslå nye redaktionelle tiltag
Kandidater til posten som redaktør vælges af
bladgruppen. Ved fravær af kandidater kan
enhver dog opstille til posten.

Bestyreren og næstformanden har til opgave
at varetage følgende områder/opgaver:
• Bevillingen
• Økonomi, herunder budget og regnskab
• Indkøb
• Dataansvar
• Vedligeholdelse af lokaler/inventar
• Kulturelle arrangementer
Kandidater til bestyrer- og
næstformandsposterne vælges af bargruppen.
Kandidater skal være aktive medlemmer
af bargruppen, samt skal de have overstået
den i §13 af bargruppens vedtægter omtalte
prøveperiode.
Nuværende bestyrer er: Robin Glenshard

Nuværende redaktøren er Casper Møller
Posten som næstformand er pt. ikke besat.
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