Generalforsamling
Onsdag den 5. oktober 2016, kl. 19.00 i lærerkantinen.
Fra bestyrelsen deltog: Lone Eibye Mikkelsen, Jette Veigert, Dan Enok Sørensen, Anne Kjær
Hansen, Christina Troelsen, Hans Jürgen Hoffmann, Søren Korshøj Laursen
Desuden deltog dirigenten og et øvrigt medlem.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent : Bjarne Falch Olesen blev valgt, som takkede for overdragelsen af det
ærefulde hverv
2. Formanden aflægger beretning.
Lone Eibye Mikkelsen aflagde beretning på vegne af formanden, Frederik Gammelgaard, der
desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af arbejdsmæssige
forpligtigelser og som på forhånd havde aflagt beretningen skriftligt. I beretningen lagde
formanden vægt på at foreningen i årets løb havde udskrevet elevkonkurrencen, hvor der var
kommet fine bidrag, hvad ydet støtte til studierejser og ikke mindst til Heimdals
arrangementer. Bestyrelsen har i årets løb diskuteret det faldende medlemstal og dermed
også, hvordan man fremadrettet kan styrke foreningens fundament. Formanden takkede
bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år og rettede også en tak til Arne Frier og Per Lykke
for arbejdet med udgivelsen af Arosia.
Beretningen blev godtaget uden kommentarer.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Lone Eibye Mikkelsen forelagde
regnskabet, der viser et mindre underskud. Foreningens medlemstal er dalende, og det vil
fremover give sig udtryk i faldende indtægter. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle forblive på 200 kr. Forslaget blev godkendt.
5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslaget ses nedenfor under referatet. Da der ikke var indsigelser, blev det godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der var 4 ledige pladser, og Frederik Gammelgaard, Anne Kjær Hansen og Søren Korshøj
Laursen genopstillede. Dan Sørensen indtrådte i bestyrelsen.
Suppleanten Christina Troelsen ville gerne fortsætte som suppleant.
7. Valg af revisor: Revisor Jens Fahlberg, fra Statsautoriseret revisionsselskab Rådgivning
og Revision, ville gerne fortsætte og blev genvalgt
8. Evt. Ingen punkter
Dirigenten takkede for god ro og orden

-

og fortalte om og fremviste herefter skolens mindebibliotek til de fremmødte. Tak til
Bjarne Falck Olesen.

Referat formuleret af Søren Korshøj Laursen, lektor og medlem af bestyrelsen
Forslag til vedtægtsændring for Aarhus Katedralskoles Venner
Ny bestemmelse:
§ 7. Tegningsberettigede er formanden og næstformanden i forening.
Den hidtidige § 7 bliver herefter § 8 etc.
Baggrund:
Med henblik på at sikre, at foreningens midler er og kan forblive holdt adskilt fra skolens
økonomi, er det nødvendigt, at foreningen får sit eget CVR-nummer. En forudsætning herfor
er, at det af vedtægterne fremgår, hvem der kan tegne foreningen udadtil.
Bestyrelsen foreslår derfor ovennævnte bestemmelse indsat.
På vegne af bestyrelsen
Frederik Gammelgaard, formand
Aarhus, 19. august 2016

