
1 
 

BG’s Venner – BGV Generalforsamling 2018 
29. oktober 2018 kl. 19:30-21 i fællesarealet på Bjerringbro Gymnasium 
 

 

Referat 
Afbud fra Frode 
 
Valg af dirigent. 

Uffe 

 

Opdatering af vedtægter*. 

Vedtaget! 

* Se ændringsforslag på næste side. 
 

Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

Uffe sender beretningen. 

 

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Underskud på 12.440,05 på grund af manglende indtægt fra erhvervsmedlemmer og særlig udgift 

til forklæder og banner. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 

BG tæller i dette skoleår ca. 260 elever. 100 studenter dimitterede sommer 2018. Vi har 69 1.g 

elever på tælledagen. Vi har to små ungdomsårgange i lokalområdet – men fra i år skulle det være 

oppe igen.  Skolen har gode resultater, lavt frafald og god økonomi. Vi prøver stadig på at få lov til 

at have en hf-afdeling i Bjerringbro. Regionsrådet har indstillet os til at måtte have et geografisk 

udbud fra VGHF. Vi afventer beslutningen.  

 

1.g eleverne har valgt studieretning. Det er gået godt. Kun 3 elever får ikke deres 1. prioritet. Det 

er virkelig godt. Vi opretter to klasser med 25 elever i hver og en klasse med 19 elever. Der er fin 

søgning til både naturvidenskab, business (begge retninger) og sprog/samfundsfag. I år får vi en 

tysk-A studieretning med 7 elever. Der er 26 elever på deres tyskhold, så de skal ikke gennemføre 

med kun 7. Men de er altså 7 med et særligt fokus på tysk. Det er en mærkesag for os, at vi kan 

gøre det. Vi får også en franskstudieretning. Topscorere er Business med 19+12 elever og 

bioteknologi med 17 elever. Vi lykkes virkelig med at få studieretningsgymnasiet til at fungere også 

i forhold til undervisning på tværs af klasser. 
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BG har fortsat en pæn del rejseaktiviteter. Helskolerejsen til Bruxelles i foråret 2018. Tak for 

opbakningen fra BGV. 1 ½ klasse er lige kommet hjem fra Kina, 1 klasse fra Malaga og 2,5 klasse fra 

Oxford. Desuden rejser to tyskhold til Flensborg inden så længe.  

 

Vi er i gang med at planlægge københavnertur for hele 3.g årgangen. Vi tror det betyder meget, at 

eleverne oplever hovedstaden og i øvrigt verden omkring os. 

 

Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

Sportsdag gik super fint. Elevrådsweekend med lange møde hvor vi evaluerede tiltag også i forhold 

til ETU, hvor man kunne se, at der var en del elever, der ikke lavede noget socialt med hinanden 

efter skole. Derfor kommer der nogle tiltag fx brætspil d. 2. november. Dette er i samarbejde med 

aktivitetsudvalget.  

Vi har haft et møde i udvalget for skolebladet, og vi er mange flere end sidste år (10-12 stykker). Vi 

har haft møde med Pia’s søn om tilbud om at få skræddersy jakkesæt til Galla. Der er ikke kommet 

nye 1.g-elever til body-ordningen. Elevrådet tager det op. 

 

Kassereren redegør for den økonomiske situation fremover og fremsætter forslag til 

fastsættelse af kontingent. 

Forslag om at fastholde kontingentet. Vedtaget! 

Vi drøftede mulige ændringer til næste år. 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 

Uffe er på valg og modtager gerne genvalg. Uffe er valgt! 

Jeanet er på valg og modtager gerne genvalg. Jeanet er valgt! 

 

Valg af yderligere medlemmer 

Der blev ikke valgt yderligere medlemmer. 

 

Valg af revisor for 2 år ad gangen.  

Bent blev valgt i 2017 og fortsætter gerne. 

Bent er valgt! 

 

Evt. 
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§5 

… 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

• Valg af dirigent. 

• Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

• Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 

• Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

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

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 

• Valg af 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Evt. supplerende valg af 
max 2 medlemmer for 2 år ad gangen. 

• Valg af revisor for 2 år ad gangen. 

• Evt. 

§ 6 Bestyrelsen består af 7-8 (syv-otte) medlemmer: 

• Skolens rektor. 

• En eller to af skolens medarbejdere, indstillet af skolens 
samarbejdsudvalg for minimum 2 år ad gangen. 

• Fire medlemmer, valgt af generalforsamlingen. 

• En elev udpeget af elevrådet. 

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær. 

Rektor kan ikke være formand. 

Vedtagelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 

Suppleanten indtræder, hvis et medlem træder ud af bestyrelsen. 

Hvis et medlem udtræder midt i en periode søger bestyrelsen at finde et nyt 
medlem som kan deltage i bestyrelsesarbejdet frem til valg på den efterfølgende 
generalforsamling. 

 


