
Generalforsamling i BG’s Venner 2022 

 

Til stede: Emilie, Liv, Mette, Benita, Frode, Kirsten, Klaus, (Claus)  

 

Valg af dirigent. 

- Claus 

Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år. 

- Formanden er ikke til stede og ønsker at udtræde af bestyrelsen, men den øvrige bestyrelse kan 

sammen berette om nedenstående:  

- Der er afholdt forårskoncert hvor BG’s Venner stod for salg af øl og vand. Det var en succes 

- Til dimissionen var der uddeling af legater og roser til studenterne 

- Det er en succes med barvagterne til festerne.  

- Ved valgarrangement i denne uge stod vi for salg af øl, vand og chips 

- Invitation til valgaften blev sendt på mail, og skal fremover også bruges til forårskoncerten. 

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

- Der er et underskud på ca. 11.000 som især skyldes tilskud til studieture, da vi har haft flere 

studieture dette regnskabsår pga. corona. 

- Regnskabet er godkendt dog skal årstallet rettes. 

Rektor orienterer om og redegør for aktiviteter. 

- 50 elever startede og vi skal have flere fremover 

- Vi er i kontakt med omkringliggende skoler for at vise dem, hvad vi kan som lille gymnasium med 

stort fællesskab 

- Vi er kommet godt i gang med skoleåret 

- I morgen holder vi årets anden fest 

- Studieture i Rom, Madrid og Paris er gået godt 

- Valgarrangement i skoletiden med lokale 9-klasser og vores egne elever 

- Alle 2hf og 3g er i studiepraktik i år fordi mange oplever det som svært at finde ud af, hvad de skal 

bagefter. Derfor er det obligatorisk i år. 

Elevrådet orienterer om og redegør for aktiviteter. 

- Elevrådet er med til at planlægge valgaften med politisk debat for elever samt andre aktiviteter, de 

kan melde sig på 

- Elevrådsweekend med bl.a. opdatering af vedtægter 

- Elevrådet er repræsenteret i bestyrelsen og i Pædagogisk råd og i Bygge og inventarudvalget 

- Bygge- og inventarudvalget har været med til at vælge møbler til studieområdet 

- Formanden og næstformanden spiser frokost med Claus en gang hver anden eller 3. uge 

- Elevrådet arrangerede sportsdag og den gik godt 

- Elevrådet har også været med til at planlægge velkomsten til de nye elever. Velkomsten var med 

flag og velkomst og navneskilt på stolen 



- Der er kommet bordtennis i kantinen og det er en stor succes  

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

kontingent. 

- Vi fjerner det ene legat fordi vi hellere vil bruge pengene på støtte til studierejser. 

- Der er således fremover kun ét legat a 3000 kr. 

- Kontingentet fastholdes på 200 kr. 

- Erhvervsmedlemsskab fastsættes til 500 kr. 

- 1-årigt støttemedlemsskab koster fortsat 100 kr. 

- Vi forsøger i stedet at skaffe nogle flere erhvervsmedlemmer og støttemedlemmer. Vi tilbyder at 

deres navn bliver vist til dimissionen.  

Valg af formand. 

- Benita er valgt som formand. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:  

- Mette er valgt til bestyrelsen. Der er ingen suppleanter valgt. 

Valg af revisor for 2 år ad gangen. 

- Bent Rasmussen er valgt til revisor 

Evt. 

- Vi afholder ekstraordinær generalforsamling d. 21/11 kl. 15, hvor vi reviderer vedtægterne og vores 

folder til nye medlemmer. 


