Generalforsamling i AKV den 3. oktober 2018 kl 19.00 på Aarhus Katedralskole
Fra bestyrelsen deltog: Jette Veigert, Dan Enok Sørensen, Søren Korshøj, Christina Troelsen, Mette
Møller og Lone Eibye Mikkelsen
Desuden deltog dirigenten og to øvrige medlemmer.
1. Valg af dirigent
Bjarne Flch Olesen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt via Arosia og gav herefter ordet til formanden.
Søren blev valgt som referent.
1. Formanden aflægger beretning: Mette Møller aflagde beretning.
Uddeling af rejselegater til 2.g´s studieture er central i hverdagens arbejde. Rejserne følges op
af klassernes rejsebeskrivelser, som kan læses på skolens hjemmeside. KulTURlegatet har
ansøgningsfrist 1. Februar og 1. Oktober. Alle - på nær 2 klasser - har fået tilskud, Heimdal og
Big-bandet har også fået tilskud. Tilskuddene gør det muligt at få særlige oplevelser og
foreningen vægter her, at de mange elever fremfor den enkelte kan få glæde af tilskuddene.
Bestyrelsen har som vanligt gennemført en kreativ konkurrence i tekst og billeder under
overskriften KONTRAST, som skal stimulere levernes kreativitet og fantasi.
Der indkom 8 bidrag til tekstkonkurrencen og 20 bidrag til billedkonkurrencen. Det er en
glæde at se, hvordan kreativiteten blomstrer og rammesættes på en stimulerende måde af
bestyrelsens dygtige lærere. En meget meningsfuld beskæftigelse for bestyrelsen, som altid
vækker glæde, håb og energi. Tak for de mange dedikerede elever, som tager handsken op.
En særlig historie fra tidligere uddeling i AKV var en vindende salme, som ikke blot blev opført
den 29. Oktober 2017 ifm reformationsjubilæet, men blev sunget ved DRs ttransmission fra
nytårsgudstjenesten i Aarhus Domkirke 2017/2018.
Fremtiden er permanent på dagsordenen i foreningen. Det faldende medlemstal i AKV betyder,
at der både tænkes og arbejdes i fremtidig strategi og plan for foreningens fortsatte virke.
Økonomien balancerer pænt, men udviklingen af stadigt færre medlemmer betyder, at AKV
skal tænke på nye måder. Formålet med foreningen er at indvirke positivt på sammenholdet
mellem vennerne, tidligere elever og nuværende elever og deres indbyrdes forhold. Vi synes
stadig, at foreningen har en vigtig plads på trods af forskellige sociale medier og på trods af
Alumneforeningen, som naturligt overtager tilsvarende funktioner
De to foreningers forskellige formål – AKV og Alumneforningen - tegner sig stadigt tydeligere,
og foreningen AKV er derfor fuldt bevidst om, at alting har sin tid, men finder indtil videre
primært mening i at understøtte og opmuntre særlige kulturelle oplevelser, som eleverne kan
få og understøtte og belønne den særlige kunstneriske kreativitet, som kommer til syne iblandt
skolens elever ifm den årlige konkurrence.
Formanden takkede for medlemmernes og elevers tillid ift retfærdige afvejninger ifm
ansøgninger om støtte, Arne Frier og Per Lykke ifm udfærdigelse af det meget smukke
tidsskrift Arosia, Bjarne Falch for omhyggelige og passioneret varetagelse af mindebiblioteket

og for rollen som dirigent for os i dag, bestyrelsesmedlemmer, som arbejder med varme og vid
og næstformand og rektor Lone for overblik og vedholdende og positive indspark.
Generalforsamlingen godkendte referatet
2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Lone fremlagde regnskabet, der også er optrykt i Arosia. Der var har været et lille positivt
overskud i 2018 ligesom i 2017. Disse overskud skyldes at kontingentet blev hævet, ellers ville
foreningen have haft underskud da medlemstallet falder. Der har været stigende udgifter til
porto ved udsendelse af Arosia, men faldende trykkeomkostninger. Skolen er meget glade for
den støtte der via foreningen gives til studierejser og elever, der har svært ved at betale for
studieturen.
3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at fastlægge kontingentet på samme niveau som i 2018, nemlig 200 kr..
Generalforsamlingen vedtog forslaget.
4. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag er modtaget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dan Enok Sørensen, Anne Kjær Hansen og Søren Korshøj Laursen blev fredsvalgt
6. Valg af revisor
Den nuværende revisor Jens Fahlberg blev valgt in absentia
7. Eventuelt
Søren fortalte om en tidligere legatmodtager, som er publiceret i tidsskriftet Slagtryk.
Forslag til revision af foreningens vedtægter skal fremsendes senest 1. april. Bestyrelsen tager
punktet op på næste bestyrelsesmøde.
Lone foreslog, at vi giver en erkendtlighed til Per Lykke for arbejdet med Arosia.
Bjarne fortalte om forskellige efterspørgsler til Mindebiblioteket.

Dirigenten afsluttede mødet kl 19.45 og takkede for god ro og orden
Ref. :- Søren Korshøj Laursen

