Idrætshøjskolens Elevforening i Sønderborgs
generalforsamling
Lørdag d. 11. maj 2013 kl.13.45
1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere:
Dirigent: Peder Sonne valgt.
Referent: Jón Gregersen valgt.
Valg af stemmetællere: Jeppe Andersen, Anders Møller og Marcus Ross
valgt til at være stemmetællere.
2. Formandens beretning:
Ved Lise Fræhr. Godkendt.
3. Regnskab og budget
Ved Stine Christiansen. Regnskab og budget godkendt.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemsbidraget vedbliver på 130 kr. for
dem, der betaler med giro-kort, og 110 kr. for dem, der betaler over nets.
5. Indkomne forslag:
a. Vedtægtsændringer
Ændringsforslag 6.a vedtaget.
Ændringsforslag 6.b vedtaget.
Ændringsforslag 6.f forkastet.
Ændringsforslag 6.g vedtaget.
Ændringsforslag 6.h vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor:
Mandat der bor vest for Storebælt: Steffen Lemming ønsker ikke genvalg.
Linne Haarup, Camilla Louise Busch og Helle Heide stiller op.
Linne valgt med 42 stemmer.
Mandat der bor øst for Storebælt:
Anders Blumensaat valgt
Bestyrelsen:

Anders Blumensaat ønsker genvalg.

Anders Lærke ønsker genvalg
Sofie Gars ønsker genvalg
Rikke Fyllgraf ønsker ikke genvalg
Camilla Louise Busch, Karen Hauer, Elisabeth Søndergaard og Rasmus Gars
stiller op.
Sofie Gars valgt med 85 stemmer
Anders Lærke valgt med 81 stemmer
Elisabeth Søndergaard valgt med 49 stemmer

Suppleant:
Elisabeth Søndergaard ønsker genvalg
Elisabeth kan ikke blive genvalgt, da hun er blevet valgt ind i bestyrelsen
Camilla Lousie Busch, Rasmus Gars og Helle Heide stiller op.
Camilla Louise Busch valgt med 55 stemmer
Revisor:
Keld Allan Nielsen ønsker ikke genvalg
Ellen Gatten og Torben Due stiller op.
Ellen Gatten valgt med 51 stemmer.
7. Eventuelt.
Louise Buhr vil gerne rose vest- og østkredsenes arrangementer og
engagement. Vil kort gøre reklame for rolatorbanden og foreslår, at alle
deltager i deres arrangementer (selvom man ikke har en rolator). Mage,
kæreste o.l. er også velkomne til arrangementerne.
Reklame for en tur med Skonnert i Aarhus området d. 6-8. september.
Reklame for trehjulerne i København. Tjek facebookgruppen trehjulerne.
En opfordring til bestyrelsen om, at der tjekkes op på om deltagerne til
elevmødet er medlemmer af elevforeningen.
En opfordring til, at man skriver sit medlemsnummer, når man melder til fx
elevmøde.
En opfordring til, at folk skriver artikler eller kommer med idéer til artikler til
elevskriftet, og sender det til redaktionen. Ros til Per Vemmelev, der er
grafiker, og laver layout til elevskriftet.

