Elevforeningen Idrætshøjskolen Sønderborg
Referat fra Generalforsamling
Lørdag d. 7/5-2022
1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere.
Signe Landtved vælges til dirigent. Anne Christine Fibiger vælges til referent.
Generalforsamlingen er indstillet rettidigt og beslutninger er derfor gyldige.
Sidste generalforsamlings referat er vedtaget.
Emma, Helena, Rolf og Christian vælges til stemmetællere.
2. Formandens beretning.
Helena Jungdal beretter, at der dags dato er 987 medlemmer i elevforeningen.
Formanden beretter om udsolgte arrangementer, stor opbakning til arrangementer i kredsene.
Bestyrelsen har en ambition om at torsdags-arrangementer skal fungere bedre og ramme bredere.
Bestyrelsen har fokus på, hvordan de frivillige i vores forening engageres og fungerer, da der rift
om de frivillige kræfter i samfundet. Særligt fokus på tovholdergrupper og overdragelser.
Elevskriftet har haft stor udskiftning.
Ny tilmeldingsprocedure til elevmødet. Har fungeret godt og lettet byrden for skolen og Lisbeth.
IHS er blevet omtalt i en podcast om uønsket seksuel opmærksomhed og sexisme. Elevforeningens
bestyrelse har været dybt berørt af historierne og har bakket op om skolens håndtering af
sagerne. Helene Jungdal opfordrer til at bruge bestyrelsen, hvis man ønsker at dele historier, man
har oplevet i denne forbindelse.
Der stilles spørgsmål til, hvordan elevforeningens bestyrelse engagerer de frivillige kræfter.
Formanden beretter, at de frivillige bl.a. motiveres ved at have afgrænsede, overkommelige
opgaver, og at der i foreningen kommunikeres, hvor fed en forening, de er en del af.
3. Regnskab og budget.
Trine Langæble, kasser i bestyrelsen, fremlægger foreningens regnskab for 2021-2022. Regnskabet
er blevet godkendt af foreningens to revisorer. Regnskabet har 20.788 i overskud i resultat. Se
eksternt regnskab.
Trine Langæble fremlægger foreningens budget for regnskabsåret 2022-2023. Budgettet er
foreslået af foreningens bestyrelse.

Budgettet er estimeret ud fra, at foreningen har 1140 medlemmer. Bestyrelsen har en ambition
om, at der skal flere penge ud i kredsene. Bestyrelsen ønsker at gøre det mere synligt, at man kan
søge om tilskud til arrangementer i elevforeningen.
Bestyrelsen har estimeret med et underskud på ca. 50.000 kr. i det kommende regnskabsår.
Bestyrelsen ønsker ikke at tjene penge som en forretning, men at medlemmerne får mest muligt
ud af deres medlemskab.
Regnskabet godkendes. Ingen indvendinger.
Budgettet godkendes. Ingen indvendinger.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
Bestyrelsen indstiller til, at vi fastholder det nuværende medlemsbidrag på 130 kr. Ingen
indvendinger, vedtaget.
5. Indkomne forslag.
Der er indsendt ét forslag forinden generalforsamlingen. Bestyrelsen har indsendt forslaget.
Forslaget er indsendt rettidigt (indsendt 17. februar 2022, hvilket er mere end 2 mdr. forinden).
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring: paragraf 6, litra g og h. Forslag til vedtægtsændring:
Forslaget er følgende:
§6 stk. g og h:
g. Elevforeningens bestyrelse udpeger en redaktion af det i §10 omtalte
”Elevskrift”. Redaktionen deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde.
h. Elevforeningens bestyrelse udpeger en webredaktion af elevforeningens
hjemmeside. Redaktionen deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde.
Ønskes ændret til:
g. Elevforeningens bestyrelse udpeger et forretningsudvalg, der varetager
opgaver i foreningens forskellige udvalg. Medlemmerne af forretningsudvalget
kan på invitation af bestyrelsen deltage uden stemmeret i bestyrelsens
arbejde.
Der stilles spørgsmålstegn ved, om vedtægtsændringen vil lette bestyrelsens arbejde i praksis.
Bestyrelsen mener, at det vil give større muligheder for at inddrage foreningens medlemmer, når
deres kompetencer efterspørges.

Der stilles spørgsmålstegn ved ordlyden ved ordet ”forretningsudvalg”. Bestyrelsen forklares deres
forståelse af betegnelsen.
Der stemmes om vedtægtsændringen. Vedtægtsændringen er stemt igennem med ca. 90% af
stemmerne for.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand:
▪ Helena Jungdal genopstiller
Ingen andre opstiller. Helena er genvalgt.
b. Mandat der bor vest for Storebælt:
▪ Rasmus Traczyk genopstiller
Louise Langæble opstiller også til posten.
Der stemmes om posten. Louise vælges.
c. Mandat der bor øst for Storebælt:
▪ Sofie Boysen genopstiller
Ingen andre opstiller. Sofie er genvalgt.
d. Bestyrelsen (menig):
▪ Helene Nørgård genopstiller ikke
▪ Trine Langæble genopstiller
Foruden Trine opstiller Rasmus Traczyk og Laura Hammer til de to poster som menigt medlem.
Trine og Laura vælges.
e. Suppleant:
▪ Jacob Guldborg genopstiller
Ingen andre opstiller. Jacob er genvalgt.
f. Revisor
▪ Peter Sonne genopstiller
Ingen andre opstiller. Peter er genvalgt.

7. Evt.

Jette søger en ledsager til bl.a. kulturelle arrangementer og efterspørger en i elevforeningen.
Formanden for skolens bestyrelse roser elevforeningen for sit engagement og arbejde.
Silke Sørensen er ny formand i østkredsen. Sofie Boysen takkes for sit formandskab i østkredsen.
Helene Nørgaard hyldes for sin indsats i bestyrelsen, som hun nu træder ud af.

