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Referat af Elevforeningens generalforsamling 2019 
Lørdag den 4. maj 2019 kl. 13.45 

 
 
1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere. 
 
Dirigent: Peter Sonne 
Referent: Sara Heuschkel  
Stemmetællere: Astrid Mousten, Søren Riis og Nanna Iversen 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
Det har været et godt og lærerigt år med en elevforening med et stort engagement.  
 
Medlemmer og Conventus: Vi har 847 medlemmer i Elevforeningen. Conventus er begyndt at 
fungere godt, og det har virket med automatisk betaling i år. Vi er gået fra fem automatiske 
betalinger gik igennem i 2018 til, at over 500 automatiske betalinger gik igennem i 2019. 
 
Budgetlægning: Den samlede bestyrelse er blevet mere involveret i udarbejdelse af budgettet. 
 
Arrangementer: Der er travle kalendere med mange arrangementer i kredsene og i vinteren 
var over 60 medlemmer på skitur sammen til de franske alper på ski. Til sommer er der igen 
en vandretur i det danske sommerland og et arrangement i forbindelse med Tinderbox. 
Derudover nytænkes der hele tiden nye og anderledes arrangementer, bl.a. surftur i 
sommerferien. 
 
Elevskriftet: To flotte Elevskrifter er udsendt i år. Der er altid brug for flere skribenter, så hvis 
man har en god idé til indhold til bladet, skal man ikke tøve med at skrive til redaktionen. Der 
er derudover lavet et nyt forsøg med uddelingen af elevskriftet i Århus. I stedet for at sende 
det med posten blev 120 elevskrifter delt ud til et første torsdags arrangement i Århus, 50 
blev efterfølgende løbet ud og de sidste 10 blev sendt med posten. Dermed har 
Elevforeningen sparet penge på porto. Det vil blive gjort igen fremadrettet, så længe de 
frivillige kræfter synes, at det er sjovt.  
 
Jubilarer til elevmødet: Sidste år på generalforsamlingen blev der nævnt et ønske om, at man 
som tidligere elev bliver inviteret til jubilæum hvert 5. år. Dette er noget Elevforeningens 
tovholderteam på Elevmødet drøfter med skolen, da det primært er skolen, der afholder 
Elevmødet. 
 
Forslag om kontingenthævelse: Til sidste års generalforsamling blev det forslået at hæve 
kontingentet. Dette blev stemt ned i bestyrelsen. Men der vil fortsat drøftes i bestyrelsen, om 
beløbet skal hæves eller ej fremadrettet. 
 
Persondataloven: Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et dokument om vores 
privatlivspolitik i foreningen. Som udgangspunkt vil vi gerne have lov til at opbevare folks 
oplysninger i fem år. Persondataloven gør det sværere for Elevforeningen at kontakte 
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jubilarer, da vi ikke må beholde medlemmernes oplysninger for altid. Derfor opfordres til, at 
man selv gør en indsats for at få dem fra ens ophold med til Elevmøde og jubilæum. 
 
Aalborg kreds: Ny kreds i Aalborg er i proces, Rolf Andersen kan kontaktes, hvis man vil være 
med til opstarten. 
 
 
3. Regnskab og budget. 
 
Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer; Peter Sonne og Jeppe Brændstrup. 
 
Kort om regnskabet: 

− Regnskabet 18/19 viser et overskud på 44.313 kr.  
− Vi har fået flere indtægter end budgetteret 
− Der er brugt færre midler end budgetteret; 

o på porto til Elevskriftet, bl.a. pga. initiativ om uddeling i Aarhus.  
o på befordring, bl.a. pga. Repræsentantskabet er gode til at vælge billige 

transportløsninger til REP-weekender. 
o derudover har kredsene ikke brugt alle deres tildelte midler, og alle midlerne 

fra puljen af penge, medlemmer kan søge fra, er ikke blevet uddelt. 
 
Budget for 19/20: 

− Der budgetteres konservativt til 19/20. Der budgetteres efter en nulbalance.  
− Siden bestyrelsen lagde budgettet til forårets REP-weekend, har foreningen fået 150 

nye medlemmer. Mange i forbindelse med Elevmødet og tilmeldingen til dette. 
− Der foreslås fra salen, at der kan sættes penge af til persondatalovgivning i budgettet. 

Indtil videre er det ikke et problem, da vi rådfører os med advokatfuldmægtig og IHS’er 
Morten Aarup samt hans kollega. 

 
Der gives ros fra salen over det høje medlemstal, som det er lykkes bestyrelsen at få indhentet 
igen. 
 
Regnskabet godkendes af salen 
 
 
4. Fastsættelse af medlemsbidrag. 
 
Bestyrelsen foreslår at medlemsbidraget fastholdes på 130 kr. per medlem. Dette vedtages af 
salen 
 
 
5. Indkomne forslag. 
 
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
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Mandat der bor vest for Storebælt:  Hanne Kristiansen genopstiller 
   Hanne Kristiansen valgt 
 
Mandat der bor øst for Storebælt:  Signe Landtved genopstiller 
   Signe Landtved valgt 
 
Bestyrelsen (2år):   Morten Aarup genopstiller ikke 

Katrine Skipper genopstiller ikke 
Birna Eiriksdottir genopstiller 
 
Birna Eiriksdottir valgt 
Mikkel Sørensen valgt 
Anna Eriksen valgt 
 

Suppleant:    Anna Eriksen genopstiller 
   Sofie Boysen valgt 
 
Revisor:    Jeppe Brændstrup genopstiller. 

Jeppe Brædstrup valgt 
 
 
7. Eventuelt. 
 

− Der foreslås fra et medlem, at man også husker at vedligeholde skolens nuværende 
bygninger, sammen med de nye tiltag og tilbygninger. Formanden svarer, at det vil 
blive taget med til skolebestyrelsens næste bestyrelsesmøde, da det er mere relevant 
til deres møder. 
 

− Tovholder-teamet for Elevmødet spørger, hvad Elevforeningens medlemmers holdning 
er til, at jubilarer skal være medlem af Elevforeningen for at deltage i Elevmødet.  

o Et medlem synes det virker lidt mærkeligt, da man så ikke er med i 
fællesskabet. 

o Et andet medlem mener, at da det er skolen, der inviterer til jubilæet, kan man 
ikke pådutte folk til at være medlemmer af elevforeningen. 

o Der kommenteres, at det ikke er Elevforeningen, der finansierer elevmødet, 
men elevforeningen fungerer som hjælpere og støtter op om Elevmødet 

o Der foreslås også at jubilarerne kan spørges, om hvorvidt det havde ændret 
noget for deres deltagelse til Elevmødet i år 

De forskellige syn vil tages med fremadrettet.  
 

− Bestyrelsen har lavet en papkasse/postkasse, hvor man meget gerne må komme med 
ris/ros, idéer til fremadrettede arrangementer eller andet til bestyrelsen. De vil især 
gerne høre om, der kan laves nogle arrangementer, som kan trække de lidt ældre 
medlemmer til at deltage rundt i kredsene. Den kommer til at stå fremme under hele 
Elevmødet 2019. 
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− Else Petersens Idrætslegatet, som uddeles hvert år, er ikke på listen over legater, som 
ikke skal beskattes. Det foreslås, at bestyrelsen kigger på dette, og undersøger om ikke 
det kan ændres, så legatet ikke er skattepligtigt. 

 
− Elevforeningen, formanden, takker de gamle bestyrelsesmedlemmer for deres store 

arbejde. En gave bliver overrakt til Morten Aarup for hans store indsats som 
bestyrelsesmedlem og næstformand. En gave bliver ligeledes overrakt til Anders 
Mølgaard for hans store indsats med implementeringen af Conventus. 

 
− Derudover takkes Adam Lasthein også med en gave for de mange musikalske 

oplevelser han har stået for at give elevforeningens medlemmer gennem årene og 
ønskes lykke til fremadrettet. 

 
 


