
Referat fra generalforsamling i Tommerup Høj- og Efterskoles Elevfoering, lørdag d. 28. maj 
2011 på Tommerup Efterskole
 
1. Valg af dirigent
Forstander Jakob Carl Christensen valgt som dirigent.
Karsten Dideriksen valgt som referent.
Jakob konstaterer generalforsamlingen rettidigt indkaldt.
 
2. Fremlæggelse af beretning v. formand Sarah Dedieu og næstformand Trine Sørensen
Formandsposten deles i praksis af Sarah Dedieu og Trine Sørensen. Bestyrelsen præsenteres.
Elevforeningen har i år valgt at give en gave til det afgående elevhold 10/11 i form af en Wii-
spillekonsol, som blev overrakt i går i forbindelse med at der blev valgt holdrepræsentant. 
Representant og suppleanter inviteres til at deltage ved bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen har snakket meget om, hvad Elevforeningens opgave skal være. Tidligere var det at 
bistå med penge til udbygning af skolen. I dag er det primært Elevbladet. Vandremapperne fungerer 
ikke, fordi Facebook overtager kontakten mellem tidligere elever. Der er nye opgaver på vej for 
Elevforeningen. Vi ønsker et fællesskab på tværs af årgange.
Hvordan støtter vi bedst skolen? Vi vil skolen og ønsker et tydeligere arbejde i foreningen. 
Elevforeningen ønsker indspark fra medlemmer, og derfor indbydes tilstedeværende ved 
generalforsamlingen til at udfylde de omdelte spørgeskemaer. Vi arbejder videre med 
spørgeskemaerne i bestyrelsen.
Beretning godkendt af generalforsamlingen
 
3. Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab v.  Lars Homann
Regnskabet omdelt på bordene. Fald i antallet af medlemmer: 68. Regulering af udbetaling af 
Bladpuljen giver mindre tilskud i 2010. Færre vandremappebøder i 2010. Rentefald skyldes at 
aftalekonto løber henover nytår og renter først tilskrives i 2011. 
Regnskab for Forstander Møllers Mindefond: Gennemgået af Lars
Regnskab godkendt af generalforsamlingen
 
4. Fastsættelse af kontingent for 2012 v. Lars Homann
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 155 kr. årligt og 5-årsmedlemskab for afgående elever til 655 
kr. Det er en stigning fra 135 kr., som skyldes frafald af tilskud fra Bladpuljen til Elevbladet.
Spørgsmål fra forsamlingen: om det er formatændring for nogle år tilbage, der er skyld i 
tilskudsfrafald? Lars forklarede, at frafaldet skyldes indholdet i bladet og ikke formatændringen.
Kontingent på 155 kr. årligt vedtaget af generalforsamlingen.
 
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag
 
6. Valg til bestyrelsen. Der er ikke valg i ulige år
 
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Tiedemann. Godkendt af generalforsamlingen.
 
8. Evt.



Sarah Dedieu kommenterer det rejste spørgsmål omkring bladet: Skal vi overhovedet fortsætte 
med bladet? Hun opfordrer medlemmer til at give deres mening til kende ved at udfylde 
spørgeskemaerne.
 
Referat - Karsten Dideriksen


