
Referat af generalforsamlingen lørdag d. 30. april 2016 kl.13.45 
 

Dagsorden er i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere. 

Dirigent: Peter Sonne 
Referent: Signe Landtved 
 

2. Formandens beretning ved Lise 
Status på elevforeningen. Fester, skitur og andre arrangementer.  
2017 Landsstævne i Aalborg med elevforeningen. 
Flere medier at holde sig opdateret på: Instagram, Facebook, hjemmeside. 
Medlemmer: Betalingsservice gik lidt i koks. Man kan nu kun betale for et års 
medlemskab af gangen. Conventus kommer forhåbentlig snart op at køre. 
Skolens bestyrelse bestå af medlemmer valgt af en skolekreds.  
Lise takker af som formand.   
 
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. 
 

3. Regnskab og budget ved Birna 
Underskud på budgettet pga. faldende medlemskab, som følge af at mange 
med betalingsservice er faldet fra.  
Bestyrelsen har valgt at hæve beløbet til kredsene fra 10.000 kr. til 20.000 kr.  

• Kredsene betaler typisk pengene tilbage, men har brug for større 
råderum i forhold til udlæg.   

Trods det store underskud på regnskaber fra i år, har elevforeningen stadig en 
høj egenkapital på lige ca. 170.000 kr.  
Der er budgetteret således, at man forventer en stigning i medlemstal.  
 
Regnskaber og budgettet blev godkendt med nogle spørgsmål. 
 

4. Fastsættelse af medlemsbidrag. 
Bestyrelsen foreslår at fastholde de 130 kr.  
Medlemmer, der tidligere har betalt 110 kr. over betalingsservice, skal nu 
betale 130 kr. ligesom alle andre.  
Betaling kommer forhåbentlig i nærmeste fremtid til at foregå over Conventus.  
 
130 kr. blev godkendt.  
 

5. Indkomne forslag. 
a. Vedtægtsændring 
Forslag fra bestyrelsen: 
§14. Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen. 

 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 
 
 
 
 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor: 
Præsentation af den nuværende bestyrelse. 
 
De nye personer til posterne: 

  
 Formand:    Helle Heide  
 

Mandat der bor vest for Storebælt: Helene Nørgård  
  

Mandat der bor øst for Storebælt: Mathias Lausten Pedersen 
  

Bestyrelsen (2år):   Jeppe Jakobsen Andersen 
     Søren Eskildsen 
Bestyrelsen (1år):   Anne Hecht Nielsen 
      
Suppleant:    Niklas 
 
Revisor:    Chresten Aage Schmidt  
 

7. Eventuelt. 
• Tak til Lise fra bestyrelsen med gaver og klap. 
• Tak til Lise fra Peter Bang (formand for skolens bestyrelse).  

 
 
 
 
 
 
 
 


