
BGV generalforsamling d 5.10.16. 

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

Britta Larsen (referent) 

Valg af dirigent 

Uffe Kaas er valgt 

Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år 

Formand Caroline Nebel aflægger beretning. Beretning 2015 - 16 

Der var Generalforsamling og forældre møde først i oktober 2015. Vi havde efter stort ønske etableret 

mobilpay. Desværre gav det ikke de ønskede flere medlemmer.   

I november var BGV tilstede ved 1g forældrekonsultaterne, og dette gav en del  ekstra medlemmer. Men 

ikke det antal vi havde håbet.  Vi var der og muligheden var tilstede for at tilmelde sig.  

I april deltog BGV ved BG’s forårskoncert, hvor BGV som vanligt sørgede for øl og vand samt at bemande 

baren. 

Henover hele skoleåret har BGV’s forældre- barvagter sørget for salg af drikkevarer ved alle gymnasie 

festerne.  

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab godkendt. 

Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter 

Dorte Gade orienterer om skoleåret 15/16. Skoleåret 15/16 var et godt skoleår der startede med et 
godt elevoptag - 110 elever fordelt i 4 klasser. Vi dimitterede 110 studenter i sommers med 6,9 i 
snit - og det svarer fint til vores socioøkonomiske reference. Finansåret 2015 sluttede med 2,5 % af 
vores budget i overskud. Vi har en god balance og det er vi godt tilfredse med. Vi har fået nye 
møbler i alle klasser. Lærerværelset er ligeledes nymalet og nyindrettet. Vi er snart færdige med nyt 
ventilationsanlæg der er klar til brug i uge 43. Spændende aktiviteter undervejs i skoleåret, 
studierejser, sprogrejser samt en temadag om udvikling af Bjerringbro by. Samarbejdet med 
Bjerringbro by fortsætter dette skoleår med udvikling af byen. Lige nu har vi travlt med at forberede 
den reform der træder i kraft næste skoleår. Vi havde i starten af skoleåret besøg fra 
undervisningsministeriet, og har efterfølgende ansøgt om dispensationer og udbud af HF. Dette 
skoleår startede med 130 nye 1g’er.  

Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter 

Jacob Ekberg informerer fra elevrådet: vi har afviklet sportsdag, det gik rigtig godt. Vi har arbejdet 
med at få lidt mere politisk bevågenhed på skolen. Sidste år strejkede vi - det vil vi ikke i år, men 



mere arbejde med at diskutere og informere - fx nyhedsbrev. Vi deltager i skolens udvalg og 
forsøger at få vores fingeraftryk på skolen. Lige nu er vi lidt involveret i cafeen hvor det en sag, at vi 
ikke må servere alkohol i cafeen før kl 15.00 - det er flere elever utilfreds med.  

Kassereren redegør for den økonomiske situation fremover og fremsætter forslag til fastsættelse af 
kontingent 

Bent Rasmussen aflægger beretning. Årets indtægt er 23856,23 kr. 17 erhvervsmedlemmer, 27 1-
årige medlemmer, 21 3 årige nye medlemmer - i alt 153 medlemmer. Udgifter 18564,00. Årets 
overskud er 5292,29. Beholdning: 43259,-. Forårskoncerten gav en lidt mindre indtægt end 
tidligere, vi kan ikke umiddelbart finde en årsag. Vi taler om hvordan vi skaffer flere 
erhvervsmedlemmer - vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.   

Kontingent beløbet er uændret. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen 

Caroline Nebel er på valg og ønsker ikke genvalg. Uffe er ikke på valg og sidder endnu 1 år. Vi 
mangler 3 bestyrelsesmedlemmer.  

BGV takker Caroline for en særdeles stor indsats gennem mange år, hvor hun vil blive husket for 
flere store og vedvarende initiativer – herunder etableringen af BG’ flagallé. Tak Caroline!  

Ligeledes træder Bent Rasmussen ud af bestyrelsen og stopper som kasserer. BGV takker Bent for 
sin  store og stabile indsats med budgetter og medlemsregistrering gennem 12 år. Tak Bent! 

Valg af 2 suppleanter for 2 år ad gangen 

Vi mangler 2 suppleanter 

Valg af revisor for 2 år ad gangen 

Mogens Ebbesen Nielsen er genvalgt 

Eventuelt 

Vi har diskuteret en ny type medlemskab - et ungdomsmedlemsskab. Vi diskuterer punktet til næste 
bestyrelsesmøde mht om det vil betyde vedtægtsændringer - i så fald indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling.   

 

 


