
BG’s Venner – BGV Generalforsamling 2017 
24. oktober 2017 kl. 19:30-21 i fællesarealet på Bjerringbro Gymnasium 
Kaffe, sodavand, øl og småkager 

 
Referat 
 Valg af dirigent. Uffe 

 Opdatering af vedtægter. Godkendelse. 

Vedtægterne er uændrede. 

 Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

Uffe sender referat. Beretningen er godkendt. 

 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Regnskabet er godkendt af revisor Bent Rasmussen som stedfortræder for Mogens Ebbesen Nielsen. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Generalforsamlingen har dermed godkendt det fint fremlagte 

regnskab. 

 Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 

BG tæller i dette skoleår 300 elever. På grund af det meget lave elevoptag er vi gået tilbage med 56 

elever. Vi har en forventning om, at det skyldes et noget mindre børnetal for sidste års 9.klasses årgang 

i hele vores område. Det tal kommer heldigvis op igen. Skolen har en god økonomi, men det er 

selvfølgelig svært for os med så stor en tilbagegang. Vi havde forudset, at der ville være tilbagegang og 

bl.a. af den årsag har vi brugt meget energi på at få lov til at udbyde HF. Desværre gav 

Undervisningsministeren afslag på trods af, at vi havde fået en enstemmig indstilling fra Regionsrådet. 

Men nu ser vi fremad. Det er gået godt med det nye grundforløb, som efter reformen er blevet kortet 

ned til et halvt semester. 1.g eleverne har valgt studieretning lige før efterårsferien og det nye skema 

rulles ud i uge 44. Reformen har ikke betydet de helt store ændringer i vores udbud, men vi har fået 

bevilliget af Ministeriet, at vi må have en særlig Science-business studieretning i en periode. Det er en 

studieretning med international økonomi på B-niveau. Dette har indtil nu været en klasse med 

matematik A, fysik B og naturgeografi C hvor international økonomi har været et valgfag. 

Klassen/studieretningen udspringer af et omfattende forsøg, erhvervsklassen i 2002. Det er en 

klasse/studieretning, der giver rigtig meget mening i stx-regi fordi der trækkes på såvel humanistiske 

fag, matematik, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Klassen har en studietur til Kina i 3.g hvor 

undervisningen i international økonomi virkelig kan komme i spil. 

BG har fortsat en pæn del rejseaktiviteter. Således var fire 2.g klasser i Barcelona i foråret, 2.g 

businessklassen var i København, 3.g businessklassen var i Kina, alle 2.g tyskhold var i Flensborg, 3.g 

franskholdet var i Nice og vi ser nu frem til april 2018, hvor hele skolen rejser til Bruxelles. 

 

 Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

Vi har lige været på elevrådsweekend i september. Mange ting blev drøftet. Elevrådet vil gerne udvide 

deres aktiviteter ud over sportsdag. I foråret arrangeres der DM i Besservisser. Elevrådet vil spørge 

eleverne om ideer. Desuden vil elevrådet prøve at hjælpe elever, der fx har svært ved at komme 

igennem DHO. Ældre elever kunne hjælpe yngre elever på vej. Dette kunne udvides til en egentlig 

mentorordning.  

Ros til elevrådet for deres indsats. Tak til Jakob for et godt indlæg. 



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

kontingent. 

Kirsten foreslår uændret kontingent. Generalforsamlingen har vedtaget dette endeligt. 

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 

Frode Sloth Larsen, far til Kathrine Sloth Larsen 1.b er ny i bestyrelsen. 

Uffe fortsætter som formand – han blev valgt sidste år. 

Jeanet fortsætter på 2. år i bestyrelsen. 

Jacob Ekberg fortsætter på 2. år i bestyrelsen. 

Kirsten fortsætter som kasserer på 2. år. 

 Valg af 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Der er pt. ingen. 

 Valg af revisor for 2 år ad gangen. Bent Rasmussen og Mogens Ebbesen Nielsen. 

 Evt. 

 
 
 


