
Generalforsamling i Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening 2014 
Tommerup Efterskole, 24. maj. 

1. Valg af dirigent 

Jakob Carl Christensen, forstander, valgt som dirigent og startede med at erklære generalforsamlingen 

lovligt indkaldt. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen om elevforeningens arbejde det sidste år 

v. Sarah Dedieu, formand 

Elevforeningen arbejder på at blive en større del af Elevfesten, så vi ikke kun er med af navn. Vi er glade for 

at kunne bruge foreningens resurser i workshops. Elevbladet har skiftet den ene af redaktørerne fra tidl. 

lærer Charlotte Yousef til lærer Hanne Schjødt-Pedersen. 

Hjemmesiden er blevet mere selvstændig og ikke en del af skolens hjemmeside. Her finder man bl.a. gamle 

elevblade og tilmelding til Elevfesten. 

Det er svært at være elevforening; tilslutningen falder og det påvirker midlerne. I efteråret arbejdes der 

videre med, hvordan vi er en relevant elevforening. Formanden gav en tak til fremmødte medlemmer for 

interessen. 

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

v. Lars Homann, forretningsfører 

Elevforeningen har 969 medlemmer i 2013 mod 1043 året før. Årets resultat er et overskud på 1862 kr. 

Obligationerne i Møllers Mindefond er udtrukket, hvorfor de ikke fremgår af regnskabet. Der er købt nye 

obligationer i marts 2014. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår kontingent for 2015 på 180 kr. og 5-årskontingent på 750 kr. Generalforsamlingen 

godkendte forslaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Karsten Dideriksen og Henning Refsgaard er på valg. Begge er villige til genvalg. Desuden skal der findes en 

afløser for Josefine Bjerrum, som har valgt at trække sig. Bestyrelsen foreslår Jesper Jul Jensen. Ikke andre 

opstillede og de tre blev valgt. 

 

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår Jesper Tiedemann, som blev valgt af generalforsamlingen. 

 

8. Eventuelt 

Formanden takkede Frans Rasmussen, som har valgt at trække sig fra sin post i bestyrelsen, for de 37 år, han 

har været med. 

Jakob Carl Christensen takkede også Frans på skolens vegne for sine mange års engagement. 

Frans takkede for mange gode år. 

 

Referat ved Karsten Dideriksen 

 



Note: Nedenstående notits blev efterfølgende bragt i Elevbladet, juni 2014 

 

Fejl i 5-årskontingentet 

Elevforeningens bestyrelse har efter generalforsamlingen erfaret, at der ved en fejl blev vedtaget et forkert beløb for 

5-årskontingentet. Bestyrelsens forslag for 5-årskontingentet skulle have været 800kr og ikke 750kr, som det blev 

vedtaget. Bestyrelsen undskylder fejlen og beder om medlemmernes forståelse for at hæve 5-årskontingentet til 800 

kr. Såfremt man har spørgsmål til eller stiller sig imod ændringen, er man velkommen til at kontakte formand Sarah 

Dedieu på mail: skdedieu@gmail.com, eller tlf.: 26 56 62 22. 

NB: 5-årskontingentet tilbydes skolens elever ved opholdets afslutning. 


