Idrætshøjskolens Elevforening i Sønderborg
Referat fra Generalforsamling
Lørdag den 12. maj 2018 kl. 13.45 i Idrætshøjskolens Foredragssal
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
a. Peter Sonne som dirigent
b. Skipper som referent
c. Stemmetællere: Anna, Anders, Tobias
2. Formandens beretning.
Conventus udfordringer gør at vi desværre har mistet medlemmer - hvilket
påvirker økonomien. Vi troede, vi var godt kørende sidste år til elevmødet, da vi
fik folk ind og oprettet automatisk betaling - men funktionen med auto betaling
virkede ikke, hvilket igen smed folk ud af foreningen. Vi har nu forsøgt igen her
til elevmødet - der er oprettet et team med fokus på conventus og vi er
fortrøstningsfulde.
Derudover går det godt! Landsstævne var en stor succes. De faste arrangementer
holder vi fast i og de kører derudaf. Der er meget forskellige typer af
arrangementer - noget for alle. Fx var Hamborg Halvmaraton en stor succes, som
senere på året gentages i Amsterdam.
Økonomien: der er store udgifter med transport til rep weekenderne, som vi
forsøger at bringe ned ved fx at fylde bilerne. Der er stor tilslutning til at deltage i
rep. weekenderne. Der bliver søgt mange penge til arrangementer i kredsene Bestyrelsen arbejder på at lave nogle klarere rammer, så tilskuddet pr. pers. er
rimeligt.
Udstilling som noget nyt til elevmødet - den er blevet fantastisk flot!
Der har været stor udskiftning af holdet for Elevskriftet - stor tak til hele
redaktionen, der gør et rigtig flot stykke arbejde.
Mathias Lausten, Søren Eskildsen, Anders Jacobsen og Helle selv går af i
bestyrelsen i år.
Gave til Jeppe Andersen - 21 rep weekender, 10 år i rep, aktiv i bestyrelsen, byder
altid ind og bidrager - tusind tak!
3. Regnskab og budget - Trine gennemgår
Høj post til porto - vi overvejer alternativer.
Der er kommet en IT/Dankort post til Conventus
Befordring er høj, men vi ser det som en positiv ting at mange reppere gerne vil
deltage til rep weekenderne - men vi forsøger også at finde billigere løsninger.
46.000,- i underskud - skyldes regnskabsteknik, nogle ting er bogført dobbelt
grundet system skift - det reelle underskud er omkring 6.500,Vi håber, vi har haft vores sidste Conventus krise, således at budgettet igen bliver
stabilt.
Tilskud til arrangementer bliver bragt lidt ned, for igen at få positive tal på
bundlinjen - der kan tænkes i alternative måder at skaffe penge.

Der skal knokles for at få folk tilbage i databasen - det er utroligt ærgerligt, men der
er forskellige ting sat i gang. Der er sendt forklaring og vejledning med årets
elevskrift.
Er conventus for bøvlet? Vi holder fast, der er lavet vejlednings videoer, hjælp til
elevmødet og skrevne vejledninger - vi gør hvad vi kan. Conventus er enkelt - når
det er sat op. Bestyrelsen noterer at det kan være et problem, og arbejder videre med
flere pædagogiske tiltag.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
Bestyrelsen foreslår 130,Vi har ramt et bump på vejen med conventus og svind i medlemmer nu går vi bedre tider i møde.
Der er forslået 150,- fra salen: Det ville være en måde at lukke det underskud der
har været de seneste år.
Forslag på 150,- frafalder og vi fastholder de 130,Bestyrelsen overvejer kontingent stigning til næste år.
5. Indkomne forslag.
a. Vedtægtsændring
i. Det foreslås at afskaffe §13
§13 og §14 modstrider hinanden.
Bestyrelsen foreslår at beholde §14.
Det er vedtaget (enstemmigt).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor:
Formand:

Helle Heide genopstiller ikke.
Amalie Gram er valgt

Mandat der bor vest for Storebælt:

Helene Nørgaard genopstiller.
Helene Nørgaard er genvalgt

Mandat der bor øst for Storebælt:

Mathias Lausten Pedersen genopstiller ikke.
Mathias Bille er valgt

Bestyrelsen (2år):

Suppleant:

Revisor:

Jeppe Andersen genopstiller ikke.
Søren Eskildsen genopstiller ikke.
Ane Plagborg er valgt
Holger er valgt

Amalie Gram genopstiller.
Anna Eriksen er valgt
Chresten Aage Schmidt genopstiller ikke.
Peter Sonne er valgt

7. Eventuelt.
a. Skolens Bestyrelse: Stort tak til Helle Heide og velkommen til Amalie. Nyt:
Svømmehallen renoveres, Frihedshallen skal have nyt gulv.
b. 11.juli: Adam og AK spiller jazz på Dialekt i KBH
c. 30års jubi føler sig snydt for et jubilæum - skolen mangler kapacitet. Det kunne
være en måde at opsamle medlemmer på.
Skal der tænkes i alternativer for jubilarer. Evt. også for de årgange som ikke går i
Idrætssalen – evt. ikke jubi-arrangementer med ost og rødvin, men måske kaffe og
kage i pejsen.
d. Helle går af som formand til dette elevmøde. Tak for en skøn tid! <3

Det foreslås at afskaffe §13 i foreningens vedtægter.
§13 lyder:
Fuldmagt til at bestyre foreningens midler gives til formanden og kassereren af 5 medlemmer af
bestyrelsen.
Forslaget fremsættes, idet vedtægternes § 13 og § 14 er modstridende.
§14 lyder:
Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen.
Bestemmelsen i § 13 er desuden overflødig, da det på baggrund af tegningsreglen i § 14 vil være muligt
at forpligte foreningen, herunder give fuldmagt til at bestyre foreningens midler.

