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Årsberetning til GF 2018
Intro:
Vi har nu været i gang i 4 år.
2014: Etablering og komme i gang med diverse arrangementer.
2015: Stadig etablering og afholde relevante/spændende arrangementer.
2016: Stadig etablering og afholde relevante/spændende arrangementer.
2017: Etableret m. bankkonto, foreningshåndbog etc. Efter at have haft fokus indadrettet
(dvs. arbejdet på etableringen og arrangementer for medlemmer), er vi begyndt at
arbejde og tale mere sammen med KU Alumne vedr. det større/overordnede set-up.
Vores formål med KUAK er (fortsat og jf. vedtægterne):
1. Skabelsen af faglige og sociale netværk – bidrage til at opdyrke samarbejde mellem
kandidater, studerende og afdelingens ansatte samt arbejdsmarkedet.
2. Styrke og udvikle kontakten mellem Kinastudier og alumner – være en aktiv videns- og
erfaringsbank og inddrages i det løbende arbejde med studieudvikling på afdelingen
3. Indgå i dialog med nuværende og potentielle aftagere af uddannede fra Kinastudier og
bidrage til at profilere bachelorer og kandidater herfra.
KUAKs medlemsregistrering:
Vi har lukket egen medlemsregistrering via Google docs. Primært pga. den kommende
persondataforordning, men også pga. manglende funktionalitet.
KUAK eneste officielle1 medlemsregistrering foregår igennem KU Alumne, som er den centrale
institution/paraply for lokale alumneforeninger (LAF’er) som KUAK hører under. Udfordringen heri
er, at KUAKere selv løbende skal registrere sig som KUAK alumner. Så det er et stykke arbejde, der
fortsætter for KUAK kontinuerligt – i samarbejde med KU Alumne, som arbejder på forskellige
tiltag, som fx breve til færdiguddannede som sendes sammen med eksamensbevis samt
optimering af platformen.
Man registrerer sig hos KU Alumne her: https://www.kubulus.dk/websteder/kuak

Medlemmer via KU Alumne
Medlemmer på Facebook
LinkedIn gruppe (lukker efter GF)3

2018
169/252
402
98

2017
--369
93

2016
--315
78

1

Vores ”uofficielle” medlemsregistrering er primært Facebook, men der er også andre Kina-interesserede medlemmer,
som ikke har gået på KU – hvilket ikke er noget vi kan kontrollere vs. KU Alumne registrering.
2
3

Se bilag. OBS: 68 % (=169) af KU’s samlede produktion af KUAKere er registreret i KU’s Alumnedatabase.
Gruppen lukkes da den ikke bruges optimalt.
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KUAK på de sociale medier:
Side hos KU Alumne:
Hjemmeside:
Gruppe på Facebook (lukket):
Side på Facebook (til åbne events):
Side på LinkedIn:

https://www.kubulus.dk/websteder/kuak
http://kuak.dk/
https://www.facebook.com/groups/kuakalumne/
https://www.facebook.com/kuaktiviteter/
https://www.linkedin.com/company/18269168/

Arrangementer i 2017:
Vi har afholdt 5 arrangementer. De fleste arrangementer var baseret på ”afprøvede koncepter”*.
Bestyrelsen holdingen er at tematikken bag alle 5 arrangementer kan gentages i det kommende år.
Vi har også efter et møde med ToRS fået opbakning til især de arrangementer, som de ikke laver
lignende af selv – fx case aftener. Og har en aftale med ToRS om, at vi altid kan forhøre os med
dem om vores arrangementer tidsmæssigt ligger op af lignende arrangementer på ToRS/KU – fx ift.
CV workshop.
1.
2.
3.
4.
5.

Case aften: Hack og crack Kina-casen (25. oktober 2017) *
Bogbørs (21. september 2017) *
NYT: Networking event at Nordic Centre, Shanghai (9. maj 2017)
CV workshop: Kina-kompetencer og "det gode CV" (2. marts 2017) *
(Åben) KUAK talk: Nis Grünberg - Partistaten og politisk organisation i Kina (22. februar 2017) *

Foruden ovenstående hjalp KUAK årets tutorer med afholdelsen af deres ”Hvad kan du blive efter
Kinastudier”-indslag for de nye studerende inkl. introduktion til KUAK, hvilket vi meget gerne vil
gøre fast hvert år.
Løbende har bestyrelsen diskuteret og været frustreret over fremmødeantallet på vores
arrangementer. Men efter at have talt med andre lokale alumneforeninger (LAF’er) og af KUs
Alumneforening blevet tiltalt som en af de mest succesfulde LAF’er, har vi erkendt at det er ret OK
med et fremmøde på 10 (Idræts alumneforening har fx det samme til deres events), og blot herligt
hvis flere deltager. I samme kontekst er holdningen i bestyrelsen at KUAK kontinuerligt arbejder
for at skabe en alumne-kultur, og at dette tager tid at implementere hos (primært) de studerende.
2018 mål:
-

Flere medlemmer registreret igennem KU Alumne – vores fremtidige/eneste officielle
database.
Min. samme antal events som i 2017 (5) og gerne flere af dem, som vi har erfaring med at
afholde samt min. 1 ny (fx KUAK Talk om relevant/spændende emne).
Evt. nyt forsøg/format på netværksarrangement.
Evt. medlemsundersøgelse ”Hvad ønsker I som KUAKere fra KUAK?” (igangsat i 2017).
Optimering af vores side hos KU Alumne (inkl. foreningsoplysninger etc.) samt hjemmeside.
Og selvfølgelig ideudvikler vi på andre ting også / Alle inputs er altid velkomne.
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KUAK årsregnskab 2017
01-01-2017
Overskydende beløb fra 2016
13-01-2017
Generalforsamling
Aftensmad til generalforsamling
Drikke og snacks til generalforsamling
26-01-2017
Fornyelse af webdomæne
UnoEuro.dk
23-02-2017
KUAK event - oplæg v/Nis
Vin (gave) til oplægsholder
Drikkelse til oplægsholder
27-02-2017
Bestyrelsesmøde
Bespisning
01-03-2017
CV workshop
Snacks og gaver (chokolader) til oplægsholdere
Drikkelse
31-03-2017
Gebyr
Danske Bank
03-04-2017
Bestyrelsesmøde
Bespisning
09-05-2017
Shanghai netværksevent
Printmaterialer (80 RMB)
18-05-2017
Webhotel (bronze suite - kuak.dk) (15 eur)
UnoEuro.dk
30-06-2017
Gebyr
Danske Bank
29-09-2017
Gebyr
Danske Bank
25-10-2017
Case event
Pizza
Drikkevarer og gaver
01-11-2017
Bestyrelsesmøde
Bespisning
29-12-2017
Gebyr
Danske Bank
Grand Total

Sum of Beløb
6.135,20 kr.
6.135,20 kr.
462,00 kr.
-

330,00 kr.
132,00 kr.
55,80 kr.
55,80 kr.
55,80 kr.
110,00 kr.

-

100,00 kr.
10,00 kr.
326,00 kr.

-

326,00 kr.
379,15 kr.

-

346,45 kr.
32,70 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
300,00 kr.

-

300,00 kr.
78,00 kr.

-

78,00 kr.
111,60 kr.
111,60 kr.
111,60 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
1.388,00 kr.

-

600,00 kr.
788,00 kr.
268,00 kr.

-

268,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
75,00 kr.
2.356,65 kr.

Referat: KUAK generalforsamling 2018
Fredag d. 2. februar 2018 kl. 16.30

Behandling af eventuelt indkomne forslag
Bestyrelsens/KU Alumnes forslag om vedtægtsændring:
Jf. dels den kommende persondataforordning og dels KU Alumnes mange gode hensigter, så
opfordrede KU Alumne KUAK til at revidere vores vedtægter ift. medlemsregistrering, hvilket vi
bifaldt. Da vi alligevel skulle redigerer vedtægterne blev nogle andre småting korrigeret også. Alle
tilstedeværende på generalforsamlingen godkendte denne vedtægtsredigering.
Fastsættelse af kontingent
Fortsat intet kontingent.
Bestyrelsesvalg
For første gang (i KUAKs 4-årige virke) havde vi et kampvalg til KUAKs bestyrelse! 6 kandidater
"kæmpede" på demokratisk vis med "brandtaler" om 4 bestyrelsespladser – 2 af dem måtte nøjes
med hhv. 1 suppleant- og 1 nyoprettet observatørpost. Trods det nervepirrende valg, så må det
betyde at foreningen er "på rette vej", hvilket vi glæder os umådeligt over. Ligesom vi glæder os til
det nye samarbejde med de nye (og én enkelt genvalgt) medlemmer. Derudover siger vi farvel og
mange tak til de afgående medlemmer + suppleant.
Bestyrelsens sammensætning før GF:

Bestyrelses sammensætning efter GF:

Bestyrelsesmedlemmer:
1. Nina Ingvartsen, formand (fratræder)
2. Elisabeth Chung, næstformand (fratræder)
3. Helene Winther, kasserer (fratræder)
4. Xi He, sekretær
5. Peder Havemann
6. Mikkel Kildetoft
7. Erik Wernberg-Tougaard (genopstiller)

Bestyrelsesmedlemmer (nyvalgte):
1. Xi He
2. Peder Havemann
3. Mikkel Kildetoft
4. Erik Wernberg-Tougaard
5. Denise Chen
6. Thomas Rasmussen
7. Louise Amalie Morell Vestergaard

Suppleanter:
1. Mai Corlin (fratræder)
2. Troels Jules Hansen

Suppleanter:
1. Troels Jules Hansen
2. Mads Stub Wang Pullich
Observatør:
1. Simone Bayer
Poster blandt bestyrelsesmedlemmerne
fordeles ved næste bestyrelsesmøde, som
aftales efter generalforsamlingen.
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Eventuelt
Nis Grünberg’s tilbud til kommende events:
• BA/KA pitch/”open counselling” (1 til 1) i foråret
• Oplæg om endnu ukendt emne
• Vin, udklædning og ”byvandring” (den lange march) – et sjovt aktivitetsbaseret event med
præmie (Thomas + Denise vil gerne indgå i planlægningen)
Denises tanker om KUAK awareness:
• Event ”reklame”/opfordring gennem underviserne (findes til dels, men KUAKs bestyrelse
skal være mere proaktive ift. det)
Plakat-reklamer for events i Bastionen

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Københavns Universitets Alumneforening for
Kinastudier
Status på medlemmer af hhv. KU Alumne og KUAK
Medlemmer, som har læst Kinastudier, i KU’s Alumnedatabase fordelt efter studiestatus:
Studiestatus
BA
Alumni
KA
Udveksling
Hovedtotal

Antal
92
62
14
1
169

Procent
54,4%
36,7%
8,3%
0,6%
100,0%

OBS: 68 % af KU’s samlede produktion af KUAKere er registreret i KU’s Alumnedatabase.
KUAK medlemmer i KU’s Alumnedatabase fordelt efter studiestatus:
Studiestatus
Alumni
bacheloruddannelsen
kandidatuddannelsen
Hovedtotal

30-01-2018

Antal

Procent
22
2
1
25

88%
8%
4%
100,00%

