Generalforsamling
Aarhus Katedralskoles Venner

tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 19.00 i lærerkantinen.
Tilstede fra bestyrelsen:
Frederik Gammelgaard, Arne Frier, Peter Larsen, Hans Jürgen Hoffmann, Marianne Ladegaard, Trine Ravn,
Jette Veigert (referent)
Afbud:
Maiken Balzer Løsmar, Per Lykke og suppleant Mette Møller
Derudover deltog rektor Lone Eibye Mikkelsen samt 3 medlemmer af AKV.
Referat
Valg af dirigent
Peter Larsen blev valgt

Formanden aflægger beretning.
Formanden aflagde beretning og forklarede, at foreningens formål er at yde støtte til aktiviteter på skolen til
gavn for de nuværende elever og samtidig at være et holdepunkt for tidligere elever. Sidste kom flere nye
kræfter i bestyrelsen – dejligt med nyt engagement og nye idéer.
Formanden redegjorde for bestyrelsens aktiviteter, herunder den gennemførte elevkonkurrence, der dels
består af en en billedkonkurrence, dels en tekstkonkurrence. Årets tema var Lys og Mørke, og foreningen
havde modtaget mange gode og varierende forslag og fortolkninger fra eleverne.
KulTUR-legatet blev traditionen tro uddelt til 2.g-klasser, som dermed kunne få nogle særlige oplevelser på
deres studieture. Man kan læse rejseberetninger dels i Arosia, dels på hjemmesiden.
Arosia er som vanligt udkommet i august måned med særlig bistand fra Per Lykke og Arne Frier.
Hjemmesiden har fået et løft og er ajourført.
Der var spørgsmål til uddeling af legater og et forslag omkring dette blev udskudt ti pkt. 8 evt.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Kasseren forelægger det reviderede regnskab
Da kasseren Maiken Balzer Løsmar ikke var tilstede på generalforsamlingen blev det reviderede regnskab
fremlagt af vicerektor Arne Frier.
Regnskabet for perioden 1. April 2013 – 31. Marts 2014 kan ses i Arosia fra sommeren 2014.
Kommentarer til indtægterne:
På grund af forskydning af kontingentopkrævning er beløbet kontingenter og gaver noget mindre end sidste
år.
Foreningen har pt. 700 medlemmer og der er udsendt kontingent opkrævninger for 100.000
Posten under udgifter ”Bog, Tog de skade” var en bog som vennerne indkøbte i sidste regnskabsår.
Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

Fastlæggelse af kontingent
Kontingent uændret 150 kr. om året.

Evt. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Maiken Balzer Løsmar, Per Lykke, Marianne Ladegaard (ingen af dem ønsker genvalg), Frederiks
Gammelgaard og Trine Ravn. De 2 sidstnævnte modtager genvalg og vælges.
Desuden vælges Søren Korshøj Laursen, Anne Kjær Hansen og Mette Møller. Som suppleant vælges Niels
Flindt og Merete Paludan. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder.
Vicerektor Arne Frier har siden Lars Scheibel fratrådte i februar fungeret som rektor på skolen indtil
ansættelse af Lone Eiby Mikkelsen og dermed som næstformand i AKVs bestyrelse, da der i vedtægterne
står at retor er selvskreven næstformand i bestyrelsen. Lone Eiby Mikkelsen træder derfor ind i bestyrelsen
som næstformand.
Bestyrelsen består herefter af:
Frederiks Gammelgaard (gammel elev), som formand, Lone Eiby Mikkelsen (rektor) som næstformand,
Trine Ravn(forældre), Hans Jürgen Hoffmann (forældre), Peter Larsen (forældre), Søren Korshøj
Laursen(lærer), Anne Kjær Hansen (lærer), Mette Møller(forældre) samt Jette Veigert (gammel elev og
forældre). Niels Flindt (forældre) og Merete Paludan (forældre) er suppleanter.
Tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye.

Valg af revisor
Statsautoriseret revisor Jens Fahlberg blev valgt.

Evt.
Marianne Ladegaard, forslog at den nyvalgte bestyrelse kikker på de retningslinjer som AKVs legater
uddeles efter. Skolen har et legatudvalg som også står for fordelingen af AKVs legater. Enighed om at den
nyvalgte kikker på regningslinjerne som skal tænkes sammen med den øvrige legatpolitik på skole.
Hans Jürgen Hoffmann fremlagde kort de tanker som han sammen med AKVs tidligere formand Tove
Christensen har gjort sig om ”Slam på Katten” hvor gamle elever præsenterer deres erhverv i 10 minutter på
en let og forståelig måde på samme måde som fx Science Slam og Poetry Slam. Slam på Katten eller
KatSLAM tænkes arrangeret i samarbejde med Heimdahl. I den forbindelse kunne et medlem af AKVs
bestyrelse kunne tilknyttes Heimdahls bestyrelse som mentor. Ideen vil blive taget med til den nye
bestyrelse.
Alle opfordres til at fremsende gode ideer til enten formanden eller skolen, så det kan blive drøftet i den nye
bestyrelse.

Referent Jette Veigert
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