
Stiftende generalforsamling i PEACH  
Møde: d. 29. september 2017 kl. 15.30-16.30 
Bygning 1611, lokale 121B  
 
Referent: Lene Søgaard Gravesen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Valg af dirigent 
Damian, HE Forskeruddannelsen blev valgt til dirigent.  

3. Valg af referent 
Lene fra HE Økonomi blev valgt til at skrive referat.  

4. Godkendelse af Vedtægter for Personaleforeningen Administrationscenter HE 
Der blev fremlagt følgende forslag til navne til personaleforeningen.  

• HAP 
• PEACH 
• PIAH 
• PACH 

Der var ikke nye forslag blandt de tilstedeværende. Navnet PEACH blev valgt efter afstemning. 

Vedtægterne blev herefter godkendt efter få bemærkninger til vedtagelsesprocedure og antal af 
bestyrelsesmedlemmer. 

Introduktion til formål og overvejelser ved foreningen blev desuden gennemgået af Damian.  

5. Økonomiske rammer og fastlæggelse af det kommende års månedlige kontingent 
Det blev foreslået, at kontingent bliver 25 kr. pr. måned pr. medlem. Dette blev vedtaget ved 
afstemning. 

6. Valg af 4-9 bestyrelsesmedlemmer 
Følgende meldte sig til bestyrelsen. 

• Henriette Noe 
• Mia Schou Johansen 
• Sebastian Berg Petersen 
• Michael Andersen 
• Conor Richard O'Connor Leerhøy 
• Lene Søgaard Gravesen  
• Jann Zeiss 



Alle blev stemt ind i bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter, minimum 2 og maksimum antallet af valget 
bestyrelsesmedlemmer  
Følgende meldte sig som suppleanter. 

• Maja Skydstrup 
• Antonio Sylvester Vethanayagam 
• Eva Nykjær 

Alle blev stemt ind.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Inger Rønde Jeppesen havde på forhånd tilkendegivet, at hun ville stille op til posten som revisor. 

Tanja Bjørn Hansen meldte sig som suppleant. 

Begge blev stemt ind. 

9. Eventuelt  
Forslag/ønsker til arrangementer osv. 

• Lerdueskydning 
• Massageordning 
• Ginsmagning 
• Lasergames  
• Escape Factory 
• Pistolskydning 
• Tivoli 
• Rundvisning i Skou-bygningen 
• Vindmølle-rundvisning i maj/juni 
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