IHS elevforeningen
Referat – Generalforsamling 19. maj 2012
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
- Peter Sonne valgt som dirigent, og han informerer om, at der er indkaldt rettidigt til
generelforsamlingen ifølge foreningens vedtægter.
- Julie Schou valgt som referent
- Tina, Nanna og Lotte valgt som stemmetællere
2. Formandens beretning.
- Rasmus Riis spørger til målsætningen omkring medlemsantal. Hvad er status? 970 nu, vi
skal over 1000 igen.
- Ellers ingen spørgsmål og kommentarer, og beretningen er godkendt.
3. Regnskab/Budget.
- Ingen spørgsmål til regnskab og budget
- Forsamlingen godkender regnskabet med forbehold for at Keld Allan Nielsen underskriver
udover det mundtlige samtykke der er afgivet.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
- Bestyrelsen foreslår 130 kr. GIRO betaling, 110 kr. via betalingsservice. Vedtaget!
5. Indkomne forslag.
- Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
a. Formand:

Lise Fræhr ønsker genvalg –VALGT!

b. Mandat der bor vest for Storebælt:

Kathja Rasmussen ønsker ikke genvalg
Kandidater til vestkredsplads:
- Markus (Forår/Efterår 2010) - VALGT

c. Mandat der bor øst for Storebælt:

Martin Jorsal ønsker genvalg - VALGT

d. Bestyrelsen:

Lars Henrik ønsker genvalg
Jakob Gade ønsker ikke genvalg

Kandidater til menige bestyrelsespladser:

Lars Henrik Nielsen (Efterår01/Forår02): VALGT
Linne (Efterår08/Forår09)
Jeppe Jakobsen Andersen (Forår06): VALGT
Valg – stemmesedler udleveres, menige
medlemmer kan stemme på op til 2 kandidater

e. Suppleant:

Anne Gade ønsker ikke genvalg

Kandidater til suppleant pladsen:

Linne
Elisabeth (Forår09): VALGT
Valg – stemmesedler udleveres, menige
medlemmer kan stemme på 1 kandidat

f. Revisor

Chresten Aage ønsker genvalg - VALGT

7. Eventuelt.
- Indslag v. AK. Rollatorbande navnet fastholdes! God respons på det første arrangement i
Operaen i efteråret. Nyt arrangement på banen – JazzCruise i KBH d. 17. Juni. Andre
arrangementer i støbeskeen i løbet af efteråret.
Rollatorbandens kræfter er pt. Lokaliseret i KBH, så derfor er arrangementerne i
København. Andre er velkomne til at arrangere Rollator-bande arrangementer andre stedet i
landet.
Bestyrelsen takkes for at give lov til og støtten til Rollator-initiativet.
- Anker Tarpgaard fortæller om Jubilæumsdagen. IHS’ venner var også repræsenteret og
gav to gaver. 5000 kr. til Folkegaven, samt en kunstguide m. billeder om kunsten på IHS.
Elevforeningen får overrakt et eksemplar.
IHS’ venner = Støtteforening. Medlemsbidrag 100 kr. om året.
- Peter Ross påpeger at egetræet ved kongebrønden på Elevskriftbladet ikke har
egetræsblade, men poppel og Elme.
- Lene 73/74 – Spørger til differentieret betaling til elevmødet. 350 kr. er mange penge for
et enkelt måltid, hvis man ikke kan deltage hele weekenden. Elevforeningens bestyrelse
tager det med videre til evaluering med skolen.

- 64/65 elever savner busturen. Elevforeningens bestyrelse tager det med videre til
evaluering med skolen.
- Der efterspørges sandwich eller andet natmad fredag og lørdag efter til elevmødet. I år
kommer der som nyt lidt natmad der købes lørdag aften.
- AK roser elevernes opvisning.

Der takkes for god ro og orden og der sluttes af med ”Visen om de atten svaner”
/Julie Schou 19. maj 2012

