Referat af generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venneforening d.
11.oktober 2017
Fra bestyrelsen deltog: Jette Veigert, Dan Enok Sørensen, Anne Kjær Hansen, Christina Troelsen,
Mette Møller, Frederik Gammelgaard og Lone Eibye Mikkelsen
Desuden deltog dirigenten og et øvrigt medlem.
1. Valg af dirigent
Arne Frier blev valgt og takkede for hvervet. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt via Arosia og gav herefter ordet til formanden.

2. Formandens beretning
Frederik Gammelgaard kom i sin beretning ind på følgende emner: Bestyrelsen har overordnet haft
fokus på de aktiviteter, som den fast varetager og fokus på foreningens fremtid. Af de faste
aktiviteter kan nævnes uddeling af rejselegater til 2.g-klassers studieture, hvor bestyrelsen i år
valgte at imødekomme samtlige ansøgninger. Som altid har klasserne forfattet rejsebeskrivelser for
studieturene, der kan læses på skolens hjemmeside.
Bestyrelsen har også gennemført både en tekst- og en billedkonkurrence i år under overskriften
”Byens lys – lysets by”. Formanden takkede lærerne i bestyrelsen for deres arbejde med dette.
Bestyrelsen valgte at udpege 1 vinder i tekstkonkurrencen og 4 i billedkonkurrencen. Formanden
udtrykte glæder over, at eleverne prioriterer at sende bidrag til konkurrencen oveni en travl hverdag
med masser af lektier og fritidsaktiviteter. Desuden har bestyrelsen doneret præmier til den
salmekonkurrence, som skolen har udskrevet i anledning af reformationsjubilæet, hvor den
vindende salme synges i Domkirken d. 29.10.17.
Også i år blev Arosia udsendt sammen med skolens årsskrift. En stor tak til Arne Frier og Per
Lykke.
I år fik skolen for alvor gang i Alumneforeningen på skolen. Formanden gav udtryk for, at han ikke
anså alumneforeningen for at være en konkurrent til Venneforeningen, men et svar på den
kendsgerning, at venneforeningen igen har oplevet et markant faldende medlemstal. Bestyrelsen har
drøftet dette flere gange og er enige om, at foreningens aktiviteter på den baggrund bør videreføres i
sammenhæng med Alumneforeningen. Bestyrelsens store opgave i det kommende år bliver at sikre
denne sammenhæng, således at der senest på næste generalforsamling kan komme et konkret
forslag til, hvorledes det skal ske.
Frederik Gammelgaard, der har valgt at trække sig fra bestyrelsen på grund af nyt arbejde, takkede
bestyrelsen og skolens ledelse for 7 gode år som formand og et rigtig godt samarbejde. Også tak til
Peter Larsen og Hans Jürgen Hoffmann, der også har valgt at trække sig fra bestyrelsen, for
samarbejdet.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Lone Eibye Mikkelsen forelagde regnskabet der viser et lille overskud. Dette er overskud er trods faldende
medlemstal fremkommet på grund af det forhøjede kontingent. Men foreningens medlemstal er fortsat
dalende, og det vil give sig udtryk i faldende indtægter over de næste år. Regnskabet blev godkendt uden
kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret fastsættes til 200 kr. Forslaget blev godkendt.

5. Evt. indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var 4 ledige pladser og Jette Veigert, Christina Troelsen og Mette Møller blev valgt.

7. Valg af revisor
Revisor Jens Fahlberg blev genvalgt.

8. Evt.
Lone Eibye Mikkelsen takkede de afgående formand Frederik Gammelgaard for den store indsats for
foreningen gennem de sidste 7 år og for det gode samarbejde.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Lone Eibye Mikkelsen

