Idrætshøjskolens Elevforening i Sønderborg
Generalforsamling i idrætshøjskolens foredragssal
Lørdag den 6. maj 2017 kl. 13.45
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere.
- Dirigent: Peter Sonne
- Referant: Linne Haarup
- Stemmetællere:
o Vibeke
o Henning
o Vivi
2. Formandens beretning.
Generelt:
- Det går rigtigt godt i vores forening. Sidste rep. møde: Mange der bød ind på
opgaver. Formanden takker for en super indsats fra alle sider.
Conventus:
- Nu er det kommet op og spille. Vi skal have folk løbende ind. Der bliver lavet
en video, så folk kan sidde hjemme og melde sig ind.
Hjemmeside:
- Der er blevet lavet en ny hjemmeside. Anders Jacobsen og Mads Bruun har
stået for at få det op at køre.
Arrangementer:
- Der er sket mange ting det seneste år. Udover Øst- og Vestkredsfesten har der
været mange arrangementer i de forskellige kredse.
Landsstævne:
- Over 220 medlemmer fra elevforeningen der skal af sted.
Fond:
- En gammel elev fra IHS har fået den idé at der skal oprettes en fond, hvor elever
der ikke har så mange ressourcer kan ansøge om at få støtte til et ophold på
højskolen. Et projekt, der skal arbejdes på i fremtiden.
3. Regnskab og budget.
Året slutter af med et underskud på ca. 19.000 kr. men det er en del mindre end
sidste års underskud på ca. 42.000 kr. Der har været en del udgifter i år i form af
conventus, ny hjemmeside og derfor er det gået i underskud. Der står cirka
138.000 på vores hovedkonti.
Forslag til porto:
- Man kunne overveje at sende elevskriftet ud på PDF så der kunne spares nogle
udgifter på dette punkt. Eller at folk individuelt kan til vælge om man vil have det i
fysisk form eller PDF. Alternativt kunne man også dele elevskrifter ud til de
forskellige arrangementer i kredsene for at spare noget der.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
Bestyrelsen vil gerne holde fast i de 130 kr. for at være medlem af Elevforeningen,
vedtaget.
5. Indkomne forslag.

a. Vedtægtsændring
i. Forslag om fjernelse af paragraf 6F
ii. Enstemmigt vedtaget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor:
Mandat der bor vest for Storebælt:

Hanne J. Kristiansen blev valgt

Mandat der bor øst for Storebælt:

Signe Landtved blev valgt

Bestyrelsen (2år):

Morten Aarup blev valgt.
Katrine Skipper Lauritzen blev valgt.
Birna Eiriksdottir blev valgt.

Suppleant:

Amalie Gram blev valgt

Revisor:

Jeppe Brændstrup blev valgt.

7. Eventuelt.
Skolekreds:
- Der er blevet oprettet en skolekreds som støtter op om skolen og alt det der sker
hernede. Det koster 100 kr. om året at være medlem og det er kredsen, der vælger
skolens bestyrelse.
På bestyrelsens vegne, 13.04.2017
Helle Heide
Formand for elevforeningen

Forslag til afskaffelse af §6f i foreningens vedtægter, idet vedtægterne for skolens
bestyrelse er ændret, således at medlemmer af skolens bestyrelse ikke længere udpeges af
forskellige foreninger og lign., men vælges af den oprettede skolekreds.
§ 6f:
”Elevforeningens bestyrelse vælger på først kommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen to repræsentanter til skolens bestyrelse samt en suppleant. Bestyrelsen har
ved et bestyrelsesmøde mulighed for at vælge nye repræsentanter”.

