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BG’s Venner – BGV Generalforsamling 2019 
22. oktober 2019 kl. 19:30-21 i fællesarealet på Bjerringbro Gymnasium 
 

 
Dagsorden og referat 
 

• Valg af dirigent. 

dg 

• Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

Følger 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Overskud på 6000 kr. 
Stabilt antal medlemmer. 
Stabil indtægt fra medlemskaber. 
Samlet beholdning pr. 1/9 2019: kr. 48.671,80 

Godkendt! 

 

• Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 
 

BG tæller i dette skoleår 214 elever. 120 studenter dimitterede sommer 2019. Vi har 65 1.g 
elever og 10 HF-elever.  Skolen har gode resultater – for første gang signifikant over 
referencen, lavt frafald og økonomi for 2019 i balance. Det var stort for os, at vi fik HF. 
 
1.g eleverne har endnu ikke valgt studieretning, men resultatet af prøvevalget viser, at vi 
kan oprette de studieretninger vi plejer – og som eleverne satser på.  
 
Vi opererer med 3 klasser med mixede studieretninger: BeScience (Naturvidenskab eller 
musik A sammen med matematik A, Afrika og FN’s verdensmål), BeGlobal (Engelsk A 
sammen med enten 2.fremmedsprog A, samfundsfag A eller Musik A – New York & Global 
verdensborger). Business (Matematik A sammen med International økonomi B og fysik B 
eller samfundsfag B – Kina og global økonomi). Alle i samarbejde med lokale virksomheder. 
 
Rejseaktiviteterne er mange, som det fremgår ovenfor. Vi rejser desuden til Bruxelles i 
foråret 2020 (3.g dog til Kbh – da de har været i Bruxelles i 2018). 
 
 

• Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

Elevrådet vil gerne lave ekstra aktiviteter. Vil også gerne bakke op om at løse problemstillinger med 

snus, oprydning, rygning mv. Måske en påskeaktivitet: find ”påskeharen” i grupper på tværs af 

klasser. Evt. være en del af et kantineudvalg fx med forudbestilling af mad: Maddag hvor så vidt 

muligt alle spiser med … 
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• Kassereren redegør for den økonomiske situation og fremsætter forslag til fastsættelse af 

kontingent. 

Vi fortsætter med samme takster. 

 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 

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

Der er mulighed for yderligere ét medlem. Opstilling senest i forbindelse med bestyrelsesmødet 

inden generalforsamlingen. Ingen opstillet. 

 

• Valg af revisor 

Bent blev valgt i 2018 og modtager måske genvalg. KA undersøger det. 

Bent er stadigvæk revisor. 

 

• Evt. 
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