Generalforsamlingen IHS Elevforeningen den 9. maj 2015
Valg af dirigent og referent:
-

Dirigent: Peter Sonne

-

Referent: Sofie Gars

Formandens beretning:
Godkendt

Regnskab og budget:
-

Ved André og Birna.

-

Der har været problemer med nets, men de resterende beløb overføres juni 2015.

-

Regnskabet godkendes.

-

Budgettet godkendes.

Fastsættelse af medlemsbidrag:
-

Bestyrelsen stiller forslag om, at tilmeldte på betalingsservice betaler 110 kr. og betalende på
girokort betaler 130 kr. i kontingent

-

Det godkendes.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor:
-

Mandat der bor vest for Storebælt (2år): Morten Aarup vælges

-

Mandat der bor vest for Storebælt (1år): Helene Nørgaard vælges

-

Mandat der bor øst for Storebælt: Karen Hauer Møller vælges

-

Menige medlem til bestyrelsen (2 år):

-

o

Helle Heide

o

Tobias Bang

o

Kim Vestermark Nielsen

Suppleant (1år):
o

-

Mads Hougaard

Revisor: Ellen Gatten vælges

Dvs. nuværende bestyrelse er: Lise Fræhr, Lars Henrik Nielsen, Jeppe Jakobsen Andersen, Helle Heide, Tobias
Bang, Kim Vestermark Nielsen, Anna Hecht Nielsen, Karen Hauer, Morten Aarup, Helene Nørgaard, Mathias
Pedersen, Signe Langtved.
Kassereren: Birna Eiríksdóttir

Eventuelt:
-

Der stilles spørgsmål til hvordan det kan være, at medlemstallet er gået ned?
o

Det forklares med problemer med databasen samt, at de yngre årgange skal være bedre til
at melde sig til og rette adresseændringer. Bestyrelsen er opmærksom på dette.

o

Webredaktørerne har lavet et tiltag til at få de nye elever meldt ind i elevforeningen.

o

Der stilles forslag om, at vi kan få posthuset til at sætte en stregkode på elevskriftet, når vi
sender det ud til vores medlemmer. Herved får foreningen adresseændringen retur, hvis en
sådan er lavet.

o
-

Der stilles forslag til, at de nyeste elever kan være gratis medlemmer det første år.

Per Bang (skolebestyrelsens formand) fortæller yderligere om Skolekredsen. Man kan blive medlem
af skolekredsen ved at indbetale 100kr.

-

En ældre elev påtaler, at fredagens program ikke blev overholdt. Til fremtidige programændringer
kan vi eventuelt annoncere hvis programmet ændres.

-

AK fortæller om Jazz arrangement på Dialegd d.8. juli kl. 19.30 8.juli.

-

Andreas og Sofie har arrangeret et ”Tango/portvins” arrangement i København.

-

Der stilles forslag om, at bestyrelsen diskuterer om der skal være mulighed for familiekontingent.

-

Punkt til evaluering af elevmødet 2015: Hvorfor er det, at vi skal have en pengeløsbar og hvordan
kan det være, at vi skal købe ølkort, så der ikke er mulighed for at købe en enkelt øl.

-

29. august er der beachvolley turnering arrangeret af kredsen i Odense med efterfølgende fest.

-

Der stilles forslag til at årgangskampene udsættes en halv time, således at alle bliver til
generalforsamlingen er slut.

