Referat fra generalforsamlingen for Brejning Efterskoles elevforening 5/11 2011
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Valg af dirigent og stemmetællere.
Johanne 12. årgang er dirigent
Elise 12. årgang er referat
Thomas, Astrid, Silas H, Kenneth, Daniel S og Christian 14. årgang er stemmetællere
Generalforsamlingen er godkendt.
Bestyrelsens beretning af formand Mette.
Det var en ærgerlig måde at starte vores bestyrelse år på, med problemer i
forsamlingshuset, bl.a. et smadret toilet. Derudover gik starten rigtig godt, i januar holdte
vi weekendmøde med idegenerering. Dermed blev planlægningen til A-weekend startet, og
det var en super weekend med 75 deltagere. Til næste år håber vi på at kunne være med til
at bygge en stor bålhytte på marken, det kommer der til at stå mere om på hjemmesiden.
Vi fik lavet et godt årsskrift i år, desværre var det ikke alle der fik et pga. problemer med
adresser. De kan komme op bagefter og få det hvis de ønsker.
Nu er det GEW og indtil nu har det været rigtig godt, og det bliver det også resten af
weekenden, jeg (formand Mette) stopper i bestyrelsen, det er lidt trist, men fornyelse er
altid godt.
Beretningen er godkendt af generalforsamlingen.
Aflæggelse af regnskab ved kassér Søren.
Vi går i minus i år, men vi har stadig en stor kontantbeholdning på 49098,57.
Årsregnskabet vil ligge på hjemmesiden, for detaljer.
Der kom spørgsmål om hvordan regnskabsårene hænger sammen; De er fra 1/8 til 31/7.
Underskuddet ligger i depositummet fra GEW-lokaleleje da vi betalte 10.000 ekstra for
ødelagt toilet, dette regner vi dog ikke med at skulle ske igen.
Revisorernes’ kommentarer: Med kontantbeholdningen, GEW sidste år og meningen med
a-weekend taget i betragtning er det okay med det underskud vi ser, dog anbefales det at
der budgetteres med et lidt større overskud på budgettet fremadrettet. Der er ingen
anmærkninger omkring kvitteringer.
Der bedes fra salen om en mere overskuelig og gennemskuelig regnskabsoverssigt til
udsendelse.
Spørgsmål og anbefaling om i budgettet at tage højde for 5-årsmedlemskaberne som har
givet problemer i forbindelse med at prisen er hævet for medlemskab men som de
forsinker, disse lange medlemskaber burde stoppe henover de næste par år efter som vi er
gået over til indbetalingskort og PBS som vil give den samme gevinst men uden
forvirringen.
Spørgsmål og anbefaling om at få barpriserne til at ligge med et mere konsekvent overskud
procentmæssigt i år er den 10 % den har svinget til både lavere og højere procentsatser.
Egenkapitalen ligger på ca. 10.000
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent, som bl.a. skal dække årsskrift og administrationsomkostninger.
Kontingent bliver kørt over girokort, og man kan tilmelde sig automatisk betalingsservice.
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Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingentet på 150 kr. det begrundes ud fra
budgettet:
Budget kan ses på hjemmesiden.
Kommentarer fra salen:
Når kassebeholdningen er på 10.000, hvordan kan vi så købe alkohol for 30.000? Det er
fordi vi har fået kontanterne fra kontingenter og GEW-betaling.
Et overskud i budgettet på 900 kr. kritiseres, det er for lidt når vi allerede har et underskud
fra årsskriftet, og tidligere har givet udtryk for at egenkapitalen gerne må blive større..
Der bedes om at få skrevet til referat at budgettet skal laves med større overskud så vi kan
opbygge en kassebeholdning på omkring 50.-60.000.
Der skal ændres i praksis for udsendelse af årsskrift, skal det sendes eller mailes og skal det
evt. kun udsendes en pr. adresse? Hvordan undgår vi budgetoverskridelse i forbindelse
med årsskriftet når vi ikke kender budgettet endnu?
Kan vi være sikre på at budgettet vil give bedre overskud hvis vi igen hæver kontingentet?
Nej men det ønsker vi heller ikke at skrue på.
Balancen har forbedret sig.
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen pålægger den ny bestyrelse at lave et nyt
budget på første møde, det budget skal ligges på hjemmesiden, og der skal lægges et beløb
på en ønsket kapital
Det ønskes at der kigges på budget for næste regnskabsår hvor det ligges med luft i.
Forslag fra Andreas: Der skal kigges på hvert enkelt arrangement. Så hver arrangement har
sit eget overskud. fx. GEW overskud 10.000. A-weekend 0 og sådan.
Det ender med: budget for indeværende år, bliver som det er, men der arbejdes på at Aweekend går i 0
Desuden ligges budget for 12/13 på hjemmesiden efter det er lavet på først kommende
møde, som vil ligge i januar. I dette budget er der lagt vægt på overskud til egenkapital
Til slut er kontingent fastholdelsen godkendt.
Behandling af indkomne forslag.
Der er 2 forslag indstillet af bestyrelsen.
Forslagene ligger på hjemmesiden.
Nr. 1. Ændringen ligger i at kasseren skal vælges separat. Der debatteres omkring forslaget,
men holdningen er at forslaget virker fornuftigt. Forslaget er vedtaget med enstemmighed.
Nr. 2. Ændringen ligger i at elevforeningen kan tegnes af formanden og kasseren samt et
bestyrelsesmedlem, eller enten formand eller kasser samt 2 bestyrelsesmedlemmer eller
den samlede bestyrelses.
Der debatteres omkring ændringen, med en general positiv holdning. Der foreslås at
ændringen ligges i paragraf 11 i stedet for paragraf 12 hvor den ligges som stk. 2.
Generalforsamlingen stemmer enstemmigt for at ændringsforslaget til vedtægtsændringen
vedtages.
Generalforsamlingen stemmer enstemmigt for at vedtægtsændringen vedtages.
Der henstilles til at der ligges motivationer op på hjemmesiden sammen med
ændringsforslagene.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
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Mette fortæller om at være i bestyrelsen. Det er sjovt udfordrende og lærerigt.
Opstilling til kassér: Kasper fra 13. årgang
Opstilling til bestyrelsesmedlem: Johanne fra 13. årgang Tobias fra 13. årgang
Tit
13. årgang
Birk 13. årgang
Kasper fra 13. årgang er enstemmigt valgt til kassér
Tobias og Johanne fra 13. årgang er valgt som bestyrelsesmedlemmer
Thit og Birk fra 13. årgang er valgt som suppleanter
Årgangs repræsentanter fra 14. årgang er: Nanna og Daniel
Valg af 2 revisorer.
Nana Persen ønsker genvalg
Andreas Laursen ønsker ikke genvalg
Søren Handberg stiller op til valg
Tue V. D. 8. årgang bliver motiveret af Andreas: til et ja
Så der kan stemmes mellem Tue, Nana og Søren
Mens der bliver talt stemmer op underholder Jette med fortælling om skolen pt.
Revisorer blev Tue og Nana
Evt.
Forslag til at få nye med i foreningen: Send en velkomst mail med link til hjemmeside,
vedtægter o.l.
Vedtægtsændringsforslag til næste år: Budget som del af dagsorden og antal på valg af
suppleanter.
Der henstilles til at slides i power point laves uden alt for meget baggrund, så de kan læses.

Hjemmesiden er: elevforening.brejning.dk

