Idrætshøjskolens Elevforening i Sønderborg
Referat fra Generalforsamling
Lørdag den 12. maj 2018 kl. 13.45 i Idrætshøjskolens Foredragssal
1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere.
Dirigent: Jeppe Andersen
Referent: Karoline Perch Nielsen
Stemmetællere: Tobias Bang, Rolf Andersen, Anne-Christine Fibiger, Freja
Kirstine Andersen,
2. Formandens beretning. V. Anna Eriksen
Status på medlemstal: 1003 medlemmer
Sidste generalforsamling var udendørs i Odense, og selvom håb om flere
arrangementer, blev en masse aktiviteter aflyst. Virtuelle arrangementer blev
holdt i foråret. Bla. Konkurrencer ifm. VM, Tombola, samt facebookgruppen ”I
Har Sagerne”.
Retningslinjer i foråret har været svære at navigere i. Dog blev mange
restriktioner lempet og første torsdage begyndte igen i maj.
Bestyrelsen har givet kredsene gaver i form af sports-udstyr. Dette skyldes at der
har været god økonomi i elevforeningen. Alle medlemmer har mulighed for at
låne dette udstyr i byerne.
God økonomi, derfor er der budgetteret med underskud i næste. Dette gøres for
at give større støtte til arrangementer.
Fokuspunkt den næste tid er de nyeste IHS’ere. Dette skyldes den sidste tid har
været svær at rekruttere nye i, grundet restriktioner og derfor færre
arrangementer.
Først på sommeren trak formanden sig grundet sygemelding. Derfor blev der
ifølge vedtægterne indsat næstformanden som fungerende formand. Ved denne
generalforsamling vælges en ny formand for 1 år. Derudover opfordres alle til at
stille op til en plads i bestyrelsen.
Der er i repræsentantskabet ved at planlægges større arrangementer den
kommende tid: skitur, landsstævne 2022 i Svendborg,
3. Regnskab og budget. V. Trine
I elevforeningen har vi regnskabsår
Regnskabsår går fra 1. April til 31. Marts.
Kontingent-år er fra 1. Januar til 31. December.
Bestyrelsen har underskrevet dette års regnskabsår, grundet specielle
omstændigheder i år. Dette er også blevet godkendt af revisoren.
Regnskab 2020-2021:
Indtægter i alt i 2020-2021
Udgifter i alt 2020-2021

128.717
100.140

I alt et resultat med overskud på

28.573

Kommentarer, udgifter:
Porto-posten er noget højere i år. Udsendelse blev sendt senere ud grundet
corona. Portoen var 20 kroner på brev og alle breve blev nødt til at blive sendt ud
fremfor at blive bragt ud af repræsentantskabet.
Budget 2021-2022
Indtægter i alt
Udgifter i alt

107.900 kr.
152.693 kr.

Balance: underskud på

-44.793 kr.

Kommentar:
Der er lavet aftale med Postnord som gør at udsendelse af elevskrifter kan
sendes billigere.
Vi går i år i minus i budgettet, men grundet den sunde økonomi vil man gerne
have pengene ud og arbejde i kredsene. Pt står der 246.000 på elevforeningens
konto.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag. V. Trine
Bestyrelsen vil gerne fastholde medlemsbidrag på 130 kroner. Dette er grundet
en mærkelig tid grundet corona, men nu går vi en normal tid i møde og vil derfor
gerne fastholde medlemsbidraget.
Dette er vedtaget.
5. Indkomne forslag.
A. Vedtægtsændring (står i bunden)
Er vedtaget af bestyrelsen.
Første forslag til §6 b.
Forslaget er vedtaget.
Andet forslag er til §6 c.
Forslaget er vedtaget.
Tredje forslag er en tilføjelse til §6
Forslaget er vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
A. Formand* (1 årigt valgmandat)

Helena Jungdal er valgt

B.
Mandat der bor vest for Storebælt: 2 skal vælges (1 for 1 år og 1 for 2 år)
Hanne Kristiansen genopstiller ikke.
Laurits er valgt for 2 år
Rasmus Traczyk er valgt for 1 år
Mandat der bor øst for Storebælt: Der skal vælges 1
Signe Landtved genopstiller ikke.
Louise Kirkegaard er valgt
Bestyrelsen (menig): Der skal vælges 3
Anna Eriksen genopstiller
Mikkel Sørensen genopstiller.
Birna Eiriksdottir genopstiller ikke.
Anna Eriksen, Mikkel Sørensen og Niclas Nyegaard er valgt

Suppleant:
Jacob Guldborg genopstiller
Jacob Guldborg er valgt
Revisor:
Jeppe Brændstrup genopstiller.
Jeppe Brændstrup er valgt

7. Eventuelt
Skolens 70 års fødselsdag ved den nye formand: Bestyrelsen vil gerne give skolen
en gave, der opfordres til et udvalg som kan brainstorme over dette. Hvis man er
interesseret kan man skrive til formand@ihs.dk

Tak til revisorerne for deres store stykke arbejde.
Der forslås at Jacob Guldborg evt. for en stabsfunktion som IT-mand således at
suppleant-pladsen ikke ”bruges” på dette.
Tak til bestyrelsen for det gode stykke arbejde.
Helene Nørgaard siger tak til Amalie Gram, Birna Eirikdottir, Signe Landtved og
Hanne Kristiansen for deres store arbejde i bestyrelsen.

Ændringsforslag til vedtægternes §6.
§6. Bestyrelsen består af formand og 11 medlemmer. I henhold til nedenstående,
er alle bortset fra årgangsrepræsentanter (stk. c, pkt. 2), på valg ved
elevforeningens
generalforsamling i forbindelse med elevmødet.
b.
Bestyrelsen udpeger en kasserer, der deltager i bestyrelsesmøderne
uden stemmeret. Kassereren kan herfor modtage et vederlag, der
fastsættes af bestyrelsen.

Ændres til:
Bestyrelsen udpeger en kasserer. Hvis denne ikke er et af
generalforsamlingen valgt medlem af bestyrelsen, deltager kassereren i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Kassereren kan herfor modtage
et vederlag, der fastsættes af bestyrelsen.

C.
9 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år som følger: - Ulige
år: 5 medlemmer, heraf 1 navngivet medlem til østkredsudvalget og 1
navngivet medlem til vestkredsudvalget. De respektive kandidater skal
være bosiddende hhv. øst og vest for Storebælt. - Lige år: 4
medlemmer, heraf 1 navngivet medlem til østkredsudvalget og 1
navngivet medlem til vestkredsudvalget. De respektive kandidater skal

være bosiddende hhv. øst og vest for Storebælt. II. 2 pladser besættes
af en årgangsrepræsentant fra de sidste 2 elevhold hhv. sidste
efterårsskole og sidste forårsskole.
Ændres til:
c. Bestyrelsesmedlemmer. I. 9 medlemmer vælges af
generalforsamlingen for 2 år som følger: - Ulige år: 5 medlemmer, heraf
1 navngivet medlem til østkredsudvalget og 1 navngivet medlem til
vestkredsudvalget. De respektive kandidater skal være bosiddende hhv.
øst og vest for Storebælt. - Lige år: 4 medlemmer, heraf 1 navngivet
medlem til østkredsudvalget og 1 navngivet medlem til
vestkredsudvalget. De respektive kandidater skal være bosiddende hhv.
øst og vest for Storebælt. - Såfremt et navngivent medlem ikke længere
er bosiddende i den kreds for hvilken denne blev valgt ind, da skal
mandatet på valg til førstkommende generalforsamling. (Mandatet
besiddes af det nyvalgte bestyrelsesmedlem for den resterende del af
mandatetsvalgperiode.) II. 2 pladser besættes af en
årgangsrepræsentant fra de sidste 2 elevhold hhv. sidste efterårsskole
og sidste forårsskole.

Tilføjelse:
i. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når to tredjedele eller derover af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer
beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i
tilfælde af stemmelighed afgørende.

