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BG’s Venner – BGV Generalforsamling 2019 
25. oktober 2021 kl. 19:30-21 i fællesarealet på Bjerringbro Gymnasium 
 

 
Dagsorden  
 

• Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer 

Lars (far til Ruben) 

Benita (mor til Laura Johansen) BG student fra 97 

 

• Valg af dirigent. 

Uffe 

• Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

Uffe fortæller om medvirken ved de to dimissioner. God stemning med fejring i 2019 med klasserne 

opdelt og i 2020 mere almindeligt men begge gange festligt. Roser til studenterne fra BGV og i 

forbindelse med uddeling af legater holdt formanden en tale. Det er ikke legater til dem der har 

den højeste karakter, men dem som lærerne har valgt som nogen der gør noget særligt for skolen – 

fx vise et ansigt udadtil. I 2019 var talen en videoversion. I 2020 var det med fysisk tilstedeværelse. 

Det er en fornøjelse at stå der på BGV’s vegne.  

Uffe glæder sig over, at der er mange, der gerne vil hjælpe til fx som barvagt ved fester.  

 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Kirsten fremlagde de seneste to års regnskab. 

Regnskabet er godkendt. 

 

• Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 

Det er to år siden vi sidst holdt generalforsamling. Årsagen er den store nedlukning i forbindelse 

med Coronaepidemien. Der har hverken været forårskoncerter eller store fester i den lange 

periode fra marts 2019 til august 2021. Vi fik holdt nogle fine dimissioner, hvor BG’s venner i 2019 

uddelte legater over video – meget fornemt. I 2021 kunne det igen lade sig gøre at uddele 

legaterne on location og begge år har der været roser fra BG’s Venner. Nu er skolen fuldt ud åben 

igen. Der afvikles fester med BG’s venner i baren og der gives støttekroner til de længe ventede 

studierejser. To 3.g årgange har været på studietur til København siden genåbningen. 

Skolen er i god form såvel fagligt som økonomisk. Vi har store udviklingsprojekter med fuld 

finansiering fra hhv. Poul Due Jensens Fond Grundfos og Novo Nordisk Fonden. EU i Midtjylland er 

et stort projekt finansieret af Regionen. Mange nye lærere har fundet vej til BG. De er blevet taget 

rigtig godt imod af hele personalet, og de har også været med til at feje stilheden efter Corona helt 

væk. Vi har igen fodboldkampe hvor lærere mod elever etc.  

Iværksættermiljøet er på banen igen, og alt folkeskolesamarbejdet blomstrer. 

En lille ungdomsårgang i 2021 betyder, at vi kun har 56 elever på stx men til gengæld også 16 elever 

på HF. Vi forventer fremover at ligge stabilt på 84+. Det svarer til det antal vi fik i 2020 og til det 

forventede ud fra ungdomsårgangens størrelse. 
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• Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

Elevrådet kunne ikke være til stede ved generalforsamlingen. Vi hører dem på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

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

kontingent. 

Der er en fin kassebeholdning, så Kirsten foreslår at kontingentet fastholdes. 

Det vedtages! Teksten på flyer ændres, så medlemskabet gælder for den unge, i de år de går her. 

Alle har del i de samme fordele fra BGV. 

Opslag på fb. 

Opdatering af hjemmesiden. 

 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 

Lars og Benita er valgt ind. 

Mette (mor til Carl i 1.g) kunne ikke være til stede. Hun tilbydes fast plads ved bestyrelsesmøderne 

som suppleant. 

 

• Valg af revisor 

Bent Rasmussen tager en tørn mere.  

 

• Evt. 

Ingenting. 
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