
Referat ved Elevforeningens generalforsamling 12. maj 2012 

1. Valg af dirigent 

Jakob Carl Christensen valgt som dirigent. Karsten Dideriksen valgt som referent. Jakob 

konstaterede, at proceduren omring indkaldelse ikke er fulgt. Ingen protester fra 

generalforsamlingen. 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning v. Sarah Dedieu 

To møder er afholdt i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Første møde handlede om 

hvad Elevforeningen er for en størrelse. Bestyrelsen ser at Elevforeningen er en vigtig del af 

skolen, fordi den er et bagland. Bestyrelsen har valgt at fokusere på Elevbladet i det fremtidige 

arbejde. Et bladudvalg er nedsat til at samarbejde med bladets redaktører. Et eventudvalg er 

nedsat til at arrangere begivenheder for gamle elever. 

Bestyrelsen har erkendt at vedtægterne ikke er overholdt. Det drejer sig om den ikke rettidige 

indkaldelse til generalforsamlingen og manglende referater fra bestyrelsesmøder i Elevbladet. 

Der skal laves kontrakter til redaktørerne af Elevbladet. 

Elevbladene kommer til at ligge på hjemmesiden, når de er et år gamle, så de kan læses der. 

Sarah opfordrer de tilstedeværende til at snakke med medlemmer af bestyrelsen, hvis man har 

kommentarer/ideer. 

3. Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab v. Lars Homann 

I 2011 var der 1132 medlemmer mod 1209 i 2010. Bladpuljen giver ikke længere tilskud hvilket 

er årsag til regulering. Vandremappebøder kommer der ikke så mange af. Portoudgiften er 

faldet for vores type udsendelse. Skolen har fået en Wii i gave fra Elevforeningen i 2011. 

Lars gennemgik regnskabet for Forstander Møllers mindefond 

Både regnskab og beretning godkendt af generalforsamlingen 

4. Fastsættelse af kontingent 

Forslag om kontingent på 160 kr. i 2013. Godkendt af generalforsamlingen. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

Sarah Dedieu og Trine Sørensen er på valg og genopstiller. Helle Tiedemann er på valg og 

ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller Josefine Bjerrum. Ingen andre opstillede. 

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår Jesper Tiedemann. Godkendt af generalforsamlingen 

8. Evt. 

Trine Sørensen opfordrer tilstedeværende til at indmelde sig i Elevforeningen. 


