Generalforsamling 2019
Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening
Tommerup Efterskole, 4. maj 2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Peter Munk Povlsen vælges som dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om elevforeningens arbejde det sidste år
Ved formand for bestyrelsen, Karsten Dideriksen
En stor del af elevforeningens bestyrelsen fokus har i det seneste år været at holde gang i de
nuværende aktiviteter samt arbejde for deres fortsatte relevans:
Til det årlige elevstævne har elevforeningen en ambition om at få endnu flere til at deltage.Til
elevstævnet i 2019 deltog flere end de seneste år, og der arbejdes videre med dette mål.
Igen i år afholdes TE-selskab, som er efterårets event for de sidste fem årgange. Dette er
efterhånden et etableret event, som i 2018 var vellykket og med god tilslutning.
I bestyrelsen har der været et ønske om at gentænke nyhedsbrevet samt årsskriftet, som
fremover vil blive tænkt mere samlet. Der er formuleret en ny indholdsstrategi med tre ben:
- Formidle følelsen af Tommerup
- Orientere om livet på skolen
- Gøre det lettere at hjælpe skolen
Da Mads Ekblad har fået ansættelse på en anden efterskole, har vi måtte sige farvel til ham
som redaktør. Derfor har det primært været Mathias Pedersen, der har siddet med det
redaktionelle arbejde, som dog snart overtages af Hanne Termansen.
Forstander Møllers mindefond er blevet nedlagt, og skolen har fået til opgave at indkøbe
kunst for det pågældende beløb.
Igen i 2018 har der været nedgang i elevforeningens medlemstal. Fra 2017 til 2018 har der
været en nedgang på otte medlemmer, hvilket dog er markant lavere end normalt, og håbet
samt ambitionen er, at medlemsudviklingen kan vendes til en stigning.
Det er blevet drøftet, om der skal arrangeres en skitur for gamle elever, og der er nedsat en
arbejdsgruppe med Fie Pedersen som formand, som arbejder videre med ideen. Forhåbningen
er at kunne tilbyde en skitur henover nytår allerede i 2019.
Elevforeningens bestyrelse har indgået et samarbejde med skolens bestyrelse, som har til
formål at skabe flere og stærkere forbindelser mellem skolen og gamle medlemmer samt

forældre.
Elevforeningens bestyrelse har ansvar for at indsætte folk til skolens bestyrelse og i den
forbindelse er Mathias Pedersen er indsat.
Beretningen godkendes
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Ved forretningsfører Lars Homann.
Det mest bemærkelsesværdige punkt i regnskabet er den store stigning i kontorudgifter, som
skyldes opsætning af den nye hjemmeside
Der er et overskud på ca. 3.500 kr.
Regnskabet for 2018 godkendes
Til orientering: 29969,33 kr. gives videre til skolen i forbindelse med nedlæggelsen af
forstander Møllers mindefond.
4. Fastsættelse af kontingent for 2020
Efter forslag fra elevforeningens bestyrelse fastsættes kontingentet på 160 kr. for 2020
5. Behandling af indkomne forslag
Punktet udgår, eftersom der ikke er kommet nogle forslag
6. Valg af revisor
Jesper Tiedemann fortsætter som revisor for elevforeningens bestyrelse
7. Eventuelt
Kathrine Østergaard har valgt at træde ud af elevforeningens bestyrelse grundet længere tids
sygdom. Der skal lyde stort tak til Kathrine for hendes arbejde for elevforeningen.
Også stor tak til Mads Ekblad for sit redaktionelle arbejde med nyhedsbrev og årsskrift.

