
Referat fra Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening 2013 

Sted: Tommerup Efterskole Dato: 25. maj 2013 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jakob Carl Christensen. Ingen indvendinger. 

JCC konstaterede generalforsamlingen rettidig indkaldt. 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Ved formand Sarah Dedieu.  Bestyrelsen har holdt tre møder i løbet af året. Møderne har især 

omhandlet Elevfesten, vedtægtsændringer og kontrakter med de ansatte. 

Foreningen prøver at blive mere synlig, bl.a. ved Elevfesten med nye tiltag, især workshops. 

Også invitationer til jubilarer er der gjort ekstra ud af. 

På hjemmesiden kan man finde et år gamle Elevblade. Også Elevbladet er der fokus på og 

formanden fremhævede årsskriftet, som særligt godt nummer. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab 

Ved næstformand Trine Birkmose. Foreningen har 1.043 medlemmer i 2012. Foreningen har et 

overskud på 4699 kr. i 2012. 

Også regnskab for Forstander Møllers Mindefond blev gennemgået af næstformanden. 

Begge forelagte regnskaber blev godkendt af generalforsamling. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingentet for 2014 på 10 kr. til 170 kr. 

Generalforsamlingen fastsatte det foreslåede kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag 

a) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. 

Forslaget blev gennemgået af formanden. Hun fremhævede, at forslaget gør nyvalgte 

holdformænd og suppleanter til medlemmer af Elevforeningens bestyrelse i to år. Dette i håbet 

om at få ”nyt blod” ind i bestyrelsen. 

Desuden vil bekendtgørelser ifølge forslaget også ske på hjemmesiden, og forslaget indeholder 

en ændring af varsling af generalforsamlingen til én måned før afholdelse. 

I forslaget er det gjort klarere, at ansatte ikke er medlemmer af bestyrelsen. 

Der blev spurgt til overvejelser i forbindelse med formuleringen i punkt 9.2 angående antallet 

af repræsentanter for højskoleelever. Næstformanden forklarede, at man har valgt at beholde 

den eksisterende formulering for ikke at stå i en situation, hvor man ikke kan finde kandidater 

til bestyrelsen. 

Der kom overvejelser, om hvorvidt man kan ændre vedtægter, når der ikke er 100 fremmødte 

medlemmer ved generalforsamlingen. Det viste sig, at der blev henvist til en forældet paragraf. 

Generalforsamlingen vedtog fremlagte forslag til vedtægtsændringer. 

6. Valg til bestyrelsen (2013 er ikke valgår) 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår Jesper Tiedemann. Generalforsamlingen valgte Jesper Tiedemann. 

8. Eventuelt 

Formanden tog ordet og udtrykte tilfredshed med vedtagelsen af de nye vedtægter og 

understregede, at der ikke er tale om at fjerne noget, men kun tilføjelser. 

Referat ved Karsten Dideriksen 


