
INDMELDELSESBLANKET
Indmeldelse - borger, erhverv mf

Blanketten afleveres til BG's Venner eller på BG's kontor

Kan også sendes pr. mail til ka@bggym.dk

Navn på medlem/virksomhed:_______________________________

Mail:____________________________________________

Telefonnummer:__________________________________

Beløb:_________

Betalingsform (sæt kryds)
_ (x) Mobilepay: 21411689 - Kirsten Skjoldborg, kasserer
_ (x) Indbetaling på Konto: 2331 - 6757003642
_ (x) Kontant til BG's Venner

Vil gerne tilbydes at være barvagt ved fester 
__ (X) Ja 
__ (X) Evt.
— (X) Nej

Privat medlemskab 200,- kr. for forældre mens deres barn er elev på 
BG.
Privat støttemedlemsskab 100 kr. pr. år for andre privatpersoner 
Erhvervsmedlemmer 500,- kr. pr. år

BG S VENNER
-BGV

I DENNE FOLDER KAN DU LÆSE OM 
BGV, OG PÅ SIDSTE SIDE FINDER DU 

EN INDMELDELSESBLANKET.

MVH BESTYRELSEN FOR BG'S VENNER

mailto:ka@bggym.dk


HVAD ER BG S VENNER?
BG's Venner er foreningen for nuværende og tidligere forældre, lærere, folk fra byen, 
folk fra nærområderne omkring Bjerringbro - det er også for erhvervsvirksomheder, 

som gerne vil give BG en særlig støtte og opbakning.

Gennem medlemskab støtter man en række initiativer;

• BG's Venner kan give økonomisk hjælp til elever, der har 
udfordringer med at klare udgifter til studierejser. For BG's Venner er 
det vigtigt, at alle elever kan være med. Vi påtager os social

■ ansvarlighed.

• BG's Venner uddeler rejselegater til en eller to af årets studenter. Det
■ gives til elever, der har gjort en særlig stor indsats i forhold til skolens 

liv.

• BG's Venner er barvagter ved elevfésterne. Det er en stor 
håndsrækning, som både elever og ledelse sætter pris på. Det 
skaber trygge, gode fester på BG.

• BG's Venner ønsker alle studenter tillykke med en rose.

• BG's Venner begunstiger fra tid til anden skolen med unikke gaver fx: 
kunst, flagallé, aftenforedrag af kendte oplægsholdere mv.

m • Bestyrelsen for BG's Venner deltager ved vinuddeling til Prom og i 
baren til skolens forårskoncert. Bestyrelsen deltager også ved 
forældremødet for første årgang, hvor BG's Venners virke

i præsenteres.

• BG's Venners bestyrelse virker som bindeled mellem medlemmerne 
og skolen.

Erhversmedlemmer fremgår ved dimissionen og andre 
ararngementer på BG, hvor BG's Venner deltager

BESTYRELSEN FOR 
BG'S VENNER

I bestyrelsen for BG's Venner er forældrerepræsentanter til 
nuværende og tidligere elever på BG samt skolens rektor, 
en lærer og en til to elever fra elevrådet. Vi har et godt 
samarbejde og hyggelige møder tre til fire gange årligt. Her 
planlægger vi begivenheder og drøfter nye tiltag.

BLIV MEDLEM
Vi har brug for jeres opbakning, så meld 
jer ind og vær med til at sikre, at vi har et 
fantastisk gymnasium her i Bjerringbro. 
Vær med til at støtte op om et godt 
ungdomsuddannelsesmiljø i Bjerringbro. 
Vi har brug tor alle gode kræfter, så vi 
kan fastholde gymnasiets position som 
et attraktivt sted med en stor faglighed, 
dannelse og trivsel.

MEDLEMSSKABER
Privat medlemskab: 200,- kr. for 
forældre mens deres barn er elev på BG.

Privat støttemedlemsskob: 100 kr. pr. år 
for andre privatpersoner

Erhvervsmedlemmer: 500,- kr. pr. år 
Det er muligt at få en kvittering.


