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Elevforening 2014
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
Generalforsamlingen vælger enstemmigt Johanne Jensen som ordstyrer.
Sebastian, Rasmus, Iben og Hans, fra 17. Årgang er enstemmigt valgt som
stemmetællere.
Nanna Freja Christiansen er enstemmigt valgt som referent.
2. Præsentation af dagsorden
Johanne Jensen præsenterer dagsordenen for generalforsamlingen.
Det vurderes at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne, så
generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
3. Bestyrelsens beretning
Daniel Lilja Frykman præsenterer bestyrelsens beretning, herunder at Aweekend var en succes som arrangement, hvor der var et mindre overskud, og
dette skyldes det høje deltagerantal på 95 deltagere. I løbet af weekenden blev
der udført forskellige arbejdsopgaver på skolen, og de nye bygninger på
Vandværksvej blev vist frem.
GEW 2013 var en stor succes med et deltagerantal på 250 personer, og hvor
der i planlægningen er sket væsentlige ændringer i forhold til tidligere,
herunder at indkøb af både mad og alkohol nu gøres i Føtex, hvor
overskydende varer kan leveres tilbage, så foreningen ikke ligger inde med så
store mængder alkohol. Dette gør ligeledes, at overskuddet bliver større. De
erfaringer der blev draget til dette GEW er ligeledes taget i mente, så
bestyrelsen undgår, at det sker igen.
I det forgangne år har det været en mere erfaren bestyrelse, der har siddet, så
det har været muligt at fokusere på flere ting i arbejdet i Elevforeningen,
herunder design af ny hjemmeside og bedre samarbejde med skolen og
Skolekredsen.
Årsskriftet er ikke kommet ud endnu, da bestyrelsen under forløbet er stødt på
problemer, men layouteren er ved at lægge sidste hånd på, så årsskriftet bliver
udgivet inden for den nærmeste fremtid – og i år er det tilgængeligt på
computer, mobil og tablet.
Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab
Sidste års GEW 2013 gav et overskud på 12.000 kr., dette skyldes bl.a. et
højere deltagerantal, samt at alkoholen er indkøbt i Føtex, hvor der er
mulighed for at levere uåbnede flasker tilbage.
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A-weekend genererede et overskud på 863 kr., som er tæt på det mål om, at Aweekend skal gå i 0, og det skyldes det høje deltagerantal, samt at bestyrelsen
ikke var så repræsenteret til arrangementet, så transportudgifterne blev holdt
nede.
Kontingent: sidste år kom, der omkring 44.000 kr. ind i kontingenter, og det er
mere end budgetteret, da det er svært at beregne, hvor mange der meldes ind
og falder fra i løbet af et år, og dette forenings år er det sidste år med 5 års
kontingenter.
Den kontante beholdning pr. 1. august 2014 var 112.676,51 kr., så målet om
en egenkapital på 100.000 kr. er nået.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår en kontingentnedsættelse på 25 kr., så kontingentet fra
august 2015 bliver 100 kr., da den ønskede egenkapital er nået, og der er
udsigt til overskud de næste par år, men fastslår ligeledes, at det ikke er
hensigten, at kontingentet skal falde igen til næste år.
Generalforsamlingen diskuterer om kontingentet skal nedsættes eller om
deltagebetalingen til GEW skal nedsættes, i forhold til hvad der er mest
gavnligt for foreningen og de enkelte medlemmer.
Kontingentnedsættelsen vedtages ved overvejende flertal.
Under dette punkt diskuteres ligeledes, om bestyrelsen fremover må foretage
investeringer i forbindelse med især GEW, hvor kabelruller mv. kunne være
en fordel selv at eje, og generalforsamlingen giver i henhold til regnskabet
godkendelse til, at bestyrelsen kan fortage investeringer af materialer til GEW.
6. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år
Nana Persen fremlægger det reviderede regnskab for indeværende år, der
allerede er påbegyndt, da det indeholder årsskriftet og GEW, og derfor kan der
ikke ændres så meget i det.
Andelen af penge, der er kommet ind på kontingent er ikke helt så stort endnu,
som det burde være, men af deltagere til GEW er der også 60 tilmeldte, som
ikke har betalt kontingent, så det forventes at det budgetterede beløb opnås.
I forhold til årsskriftet er der i år investeret i, at det nu kan hentes ned på mobil
og tablet efter opfordring fra sidste år, så ca. 2000 kr. er brugt på dette.
Derudover bruges der 2500 kr. på betaling af Jeppe Jeppesen, som foretager
layout af årsskriftet.
Generalforsamlingen godkender det reviderede budget.
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7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse, kasserer og suppleanter
Der er 3 åbne pladser i bestyrelsen, da følgende er på valg:
- Nanna Freja Christiansen (genopstiller ikke)
- Daniel Lilja Frykmann (genopstiller ikke)
- Niels-Valdemar Dahlgaard (genopstiller)
Følgende stiller op som almene medlemmer til bestyrelsen:
- Anne Sandal Bentsen (14. årgang)
- Thomas Vejsgaard Laursen (14. årgang)
Generalforsamlingen vælger ved overvejende flertal følgende til almene
medlemmer i bestyrelsen:
- Niels-Valdemar Dahlgaard (14. årgang)
- Anne Sandal Bentsen (14. årgang)
- Thomas Vejsgaard Laursen (14. årgang)
Valg til kasserer for en 2-årig periode:
Nana Persen er på valg og genopstiller ikke.
- Phillip Sperling (16. årgang) stiller op
Generalforsamlingen vælger Phillip Sperling som kasserer for en 2-årig
periode.
Suppleanter skal vælges, der er 2 åbne pladser af 1 år:
Generalforsamlingen vælger 3 suppleanter af 1 år:
- Michael Mørk (13. årgang)
- Frederik Rasmussen (13. årgang)
- Emil Wolfhagen (13. årgang)
9. Valg af 2 revisorer
Thor Buhl (12. årgang) og Søren Handberg (8. årgang) har været revisorer det
sidste forenings år, og de ønsker ikke at genopstille.
Følgende stiller op til suppleanter:
Jens Læsaa Müller Pedersen (15. årgang)
Nana Persen (8. årgang)
Generalforsamlingen vælger de 2 kandidater til revisorer for en etårig periode.
10. Evt.
Kort information omkring årsskriftet, som er blevet forsinket af forskellige
årsager, men det forventes at årsskriftet udkommer til starten af uge 45.
Jette fortæller om skolen, hvad der er sket, og hvad der sker nu og fremadrettet
– herunder om Højskolevisioner, ADHD-tilbud og BE18.
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