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Punkt
1.
Beslutning
2.
Orientering

Emne
Valg af dirigent
Peter Munk Povlsen vælges som dirigent
Beretning fra bestyrelsen om elevforeningens arbejde det sidste
år
Selvom corona har været en faktor for elevforeningens arbejde det
sidste år, er der heldigvis også en masse ting, som har levet og er
vokset.
Det årlige gensynsdøgn for de seneste fem årgange TE-selskab, er
blevet afholdt med omkring 100 deltagere i både 2020 og 2021. En
stor tak og anerkendelse skal lyde til TE-selskabs arbejdsgruppe, som
formår på én gang at tænke nyt og udvikle sig, og bevare den kerne,
der skaber en god blanding af efterskolehygge, gensyn og fordybelse.
Af andre arrangementer, der fylder i elevforeningens arbejde, kan
skitur og arrangementer i studiebyerne nævnes. Derudover har to
vigtige fokusområder i bestyrelsens arbejde det seneste år været hhv.
en nytænkning af foreningens organisering og et ønske om at være
endnu mere synlige overfor skolens nuværende elever.
Bestyrelsen har desuden genåbnet elevforeningens Facebookside og
oprettet et fotokorps af gamle elever.

3.
Beslutning

4.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Nedslagspunkter i regnskabet:
På plussiden havde elevforeningen i 2020 14 flere medlemmer end
sidste år. På den anden side var der dog andre indtægtskilder, der
manglede såsom salg af årgangsbilleder.
Elevforeningens samlede egenkapital er på omkring 250.000 kr.
Regnskabet godkendes.
Behandling af indkomne forslag

Bilag

A.
Beslutning

Bestyrelsens forslag til en ny økonomisk organisering af
elevforeningen
Forslaget vedrører ikke elevforeningens vedtægter, men da det er en
stor ændring af foreningen, er generalforsamlingens mandat vigtigt
for bestyrelsen.
I 2019 nedsatte skolens og elevforeningens bestyrelser en tænketank
med blik for, hvordan man kan gøre det nemmere at fastholde
tilknytningen til skolen. Elevforeningens medlemstald er faldet
gennem mange år, men oplevelsen er ikke, at der er mindre velvilje
til at deltage i arrangementer eller fastholde en eller anden form for
kontakt til skolen.
På sidste generalforsamling blev mulighederne for en ny organisering
drøftet, bestyrelsen fik nogle input, og de er resulteret i det forslag,
der fremlægges.
For det fulde indhold af forslaget, se bilag 1, men fem opsummerende
overskrifter er:
1: Gratis medlemskab
2: Aktivering af egenkapital
3: Alle kan modtage årsskriftet
4: Mulighed for donationer
5: Elevforeningen har fortsat ansatte
Tak for den store velvilje fra skolens bestyrelse i forhold til at lande
projektet et sted, der giver mening for alle.
Peter Munk Povlsen supplerede desuden med, at det også er vigtigt
for skolen, at så mange som muligt fastholder relationen til
elevforeningen og dermed skolen.
Spørgsmålet om, hvorvidt man risikerer at udvande elevforeningens
eksistensgrundlag, er principielt og naturligt at stille. Da det hverken
er i elevforeningens eller skolens interesse, har der undervejs i
processen været fokus på og opbakning til særlige arbejdsområder og
-opgaver, hvor elevforeningens principielle autonomi kan fastholdes.
Forslaget godkendes

Bilag
1

5.
Beslutning
6.
Beslutning

Fastsættelse af kontingent for 2022
0 kr.
Valg af revisor
Jesper Tiedemann genvælges som revisor for det kommende år
Eventuelt
Peter Munk Povlsen runder af med en bemærkning om, at det er en
fornøjelse at være på en skole, hvor gamle elever har lyst til at vende
tilbage, og hvor opbakningen og engagementet er til at mærke.

