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Tilstede: Uffe, Jeanet, Frode, Nikoline, Kirsten og Dorte. 

1. Tilføjelser til dagsordenen samt referatet fra sidste møde. 
Husk at lægge referat af generalforsamling på hjemmesiden. 
Formandens beretning – mundtlig. 
 

2. Siden sidst – bordet rundt. 
Frode: Det går godt med barvagterne til festen. Sidste gang løb vi tør for øl. 
Uffe: Obs på at der er nok forældre der står på listen som barvagter. 
Hvordan går det med ungdomsmedlemskaber i forbindelse med fester? –  
Kirsten: Der kommer lidt penge ind. Men vi skal finde en løsning i forhold til dem, der køber billet i 
døren – det er ikke alle BGV-medlemmer der bliver tjekket af hos lærerne. KA har talt med KD om 
det. Måske skal der være et særligt armbånd.  
Jeanet: Har bestilt roser til dimission hos Skibelund. RC har sendt antal til Jeanet. Der er et købt på 
roserne med hilsen fra BGV. 
Jeanet: Der er indsamlet liste med erhvervsmedlemmer via mail. Jeanet har fået en mailliste fra 
bychefen samt et godt råd om at orienterer på forældremødet om at der er mulighed for 
erhvervsmedlemskab. KA udformer et regneark med tidspunkt for indmeldelse, da medlemskabet 
evt. er treårigt. 
Nikoline: Elevrådet er ikke lykkedes med at gennemføre alle de idéer de havde på 
elevrådsweekenden. Men der har været spilleeftermiddage og det skal sikres at gå i arv til de næste 
årgange. Der har været mange deltagere de fredage hvor det har været afholdt. 
 

3. Kalenderplanlægning 
a. Fester: Studenterfest d. 26. juni. Sportsfest 6. september i forlængelse af sportsdagen.  
b. Dimission: fredag d. 28. juni kl. 10. Uffe står for legatuddeling.   
c. Næste skoleår: mødedatoer mv. Er skrevet i mødeplanen. 

 
4. Orientering om økonomi 

KA om medlemskaber, indtægter og udgifter siden sidst. Fin økonomi. Kassen gøres op til næste 
bestyrelsesmøde. Der er kommet lidt medlemmer efter vi sendte breve ud. Det har godt kunnet 
betale sig at sende almindelige breve ud.  
 

5. Evt. 
 

Ref. Dorte 


