
Referat BGV bestyrelsesmøde d. 28.9.16 

Tilstede: Caroline Nebel, Uffe Kaas, Dorte Gade, Bent Rasmussen, Kirsten Andreasen, Jacob Ekberg, Britta 

Larsen (referent) 

1. Planlægning af generalforsamling d 5.10.  

Kommentarer til generalforsamlingspunkterne:  

Ang rektors redegørelse for aktiviteter: punktet rummer fakta om skolen, at skolen kører - at BGV er 

informeret om hvad der rør sig i skolens liv.  

Caroline er på valg - ønsker ikke genvalg. Uffe er ikke på valg. 

Der skal findes 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Vi skal på jagt efter nye kandidater - kender vi nogen der kan spørges? Vi spørger Thomas Rod’s 

forældre - Britta spørger. Hounisen mor - Britta spørger. Eva Tikjøb - Dorte spørger.  

Valg af revisor - Mogens Ebbesen Nielsen - er ikke på valg. 

Vi diskuterer fordele og ulemper ved tidspunktet for generalforsamlingen - og henlægger punktet til 

nærmere diskussion til det næste bestyrelsesmøde. 

2. Budget og økonomi 

Revisoren har godkendt regnskabet. Bent præsenterer regnskabet som vi taler videre om ved 

generalforsamlingen. Bent afgår som kasserer - Kirsten overtager kasserer posten herefter.  

Kirsten skal overtage fuldmagt over kontoen - banken kræver til dette underskrifter, vedtægter og 

referat fra seneste generalforsamling.  

Kontingent: vi ændrer ikke noget til dette års generalforsamling. Vi diskuterer om det er en fordel eller 

ulempe ved 3-årige medlemskab. 

3. Opsamling på BGV aktiviteter - rejsestøtten. 

Udbetalingen af rejsestøtte overstiger pt foreningens indtægter. Dorte og Caroline er enige om at 

proceduren omkring behandlingen af ansøgninger der virker. BGV støtte gives kun til værdigt 

trængende, og dem er der nogen af blandt eleverne.  

4. Hvervning af nye medlemmer til forældremødet d 5.10..  

Caroline giver en kort intro om BGV fra scenen - max 5 min.  

Vi besøger klasserne de sidste 5 minutter af klassemødet. Uffe laver en lille huskeliste over hvad vi skal 

sige. (1a: Dorte, 1b: Caroline, 1c: Kirsten, 1d: Uffe, 1x: Britta). Forældrene får alle udleveret BGV flyeren 

der sendes rundt - samt opfordres til at betale over mobilpay. Uffe laver en lille liste over hvad vi skal 

huske at sige. Uffe vil desuden være ved udgangen med henblik på de forældre der gerne vil betale 

kontakt.   

Lærerne informeres om at der de sidste 5 min af klassemødet kommer en BGV repræsentant. Vi har 

BGV-flyeren med rundt. Britta redigerer flyeren - og tilføjer Kirstens mobil nummer ved mobilpay.  

 



5. Etablering af BGV elevunderudvalg  

Fra Holstebro Politikreds er det meldt ud, at der til fester på ungdomsuddannelserne ikke må serveres 

alkohol for unge under 18 hvis der deltager gæster til festerne. Det er et stort problem for BG-festerne 

der lever i kraft af deltagende gæster. Et forslag til at omgås dette er, at gæsterne tilknyttes BG som 

medlemmer af BGV underudvalg således gæsterne har tilknytning til skolen.   

Uffe foreslår at alle skolens elever indmeldes i samme ungdomsafdeling.  

BGV bestyrelsen støtter dette forslag - og vil gerne hjælpe. Vi udvikler videre på ideen til det næste 

bestyrelsesmøde d 5.10.  

 

Næste møde: 

Vi ses d 5.10 kl 18.00 til aftensmad, herefter generalforsamling 18.30 - 19.15. 


