
Referat fra generalforsamling i Tommerup høj-og efterskoles elevforening,  

lørdag den 29. maj. 2010.  

 
Formand for elevforeningen Kim Nyrup var desværre ikke tilstede – næstformand Hans Knudsen varetager formandens 

opgaver i Kims fravær. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent/referent.  
Forstander Jacob Carl Christensen valgt til dirigent. 

Helle Tiedemann valgt til referent. 

Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt. 

 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning v. Næstformand Hans Knudsen.  
Hans fremlage formandens beretning. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. er valgt to medlemmer 

til skolens bestyrelse, Herluf Høst har været udpeget af elevforeningen til at sidde i skolens bestyrelse, Herluf ønskede 

ikke genvalg – Sara Dedieu er valgt, Lars Homann genvalgt. 

Valg af ny holdrepræsentant. Sinne-Marie Bjerrum Degn Kroer er på generalforsamlingen valgt til ny holdrepræsentant 

for årgang 85/86. 

Bestyrelsesrepræsentanter har deltaget ved valg af dette års hold repræsentanter. 

Elevblad og hjemmeside er evalueret – historiske anekdoter er meget velkomne som input til elevbladet. 

Jubilæumshold inviteret til elevfesten. 

Formandens beretning underskrevet af Kim Nyrup . 

Formandens beretning – godkendt af generalforsamlingen. 

 

Hilsen fra Kim Nyrup – læst op af Jacob. 

 

3. Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab v. Lars Homann. 

 Lars gennemgik regnskabet incl. forstander Møllers mindefond.. 

1277 medlemmer har indbetalt kontingent – 134 færre medlemmer end sidste år, medlemstilbagegangen kan bl.a. 

skyldes kontingentstigning. 

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Fastsættelse at kontingent for 2011.  
Fortsætter uændret. 

 

5. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen. På valg er Kim Nyrup, Hans Knudsen og Henning Refsgaard.  
Kim Nyrup(efterskole plads), ønsker ikke at genopstille.  

Hans Knudsen (højskole plads), ønsker ikke at genopstille. 

Henning Refsgaard (højskole plads), villig til genvalg. 

Jf. vedtægterne for elevforeningen om sammensætningen af elevforeningens bestyrelse, skal der kun vælges et 

bestyrelsesmedlem fra højskole eleverne – Henning Refsgaard genvælges til elevforeningens bestyrelse for højskole 

medlemmerne. 

Efterskole – Karsten Dideriksen valgt til elevforeningens bestyrelse for efterskole medlemmerne. 

 

7. Valg af revisor.  

Jesper Tiedemann genvalgt til revisor. 

 

8. Eventuelt. 

Hans Knudsen: Efter at have været med i elevforeningens bestyrelse i over 30 år, takkede Hans skolen, nuværende 

og tidligere medlemmer af elevforeningens bestyrelse for det spændende og gode samarbejde gennem alle årene.  

 

JacobCarl Christensen: Jacob takkede på skolens vegne Hans for hans arbejde i elevforeningens bestyrelse gennem de 

rigtig mange år Hans har været med. 

 

Referat – Helle Tiedemann 


