Referat af Generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner
Mandag den 5. oktober 2015, kl. 19.00.
Tilstede fra bestyrelsen: Frederik Gammelgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Peter Larsen, Hans
Jü rgen Hoffmann, Anne Kjær Hansen, Søren Korshøj Laursen , Jette Veigert (referent)
Afbud: Mette Møller, Trine Ravn, Niels Flint og Merete Paludan
Derudover deltog vicerektor Arne Frier, samt 3 medlemmer af AKV.
1. Valg af dirigent
Bjarne Falch Olesen vælges
2. Formandens beretning
Formand Frederik Gammelgård 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. Bestyrelsen har særligt fokus på de nuværende elever.
Formanden redegjorde for bestyrelsens aktiviteter, herunder den gennemførte
elevkonkurrence, der dels består af en en billedkonkurrence, dels en
tekstkonkurrence. Årets tema var “Erindringen”, og foreningen modtog 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, hvilket formanden takkede for. Ligeledes takkede formanden Bjarne Falch
Olesen for sit store engagement med Mindebiblioteket. Den største udfordring for
bestyrelsen er et fortsat vigende medlemstal, hvilket den nye bestyrelse bør have stort
fokus på. Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab.
Lone Eibye Mikkelsen gennemgik det reviderede regnskab og oveordnet ser det fint
ud. Kommentarer omkring kontingent: Der er sket en omlægning af kontingent
perioden mellem regnskab 2013/14 og 2014/15 og derfor afvigelsen i tallene. Næste
år bør tallet være retvisende. Reelt har vi dalenden medlemstal.
Lone gjorde opmærksom på at tallet 6.953 som står under omkostninger-Foredrag bør
stå under Betalingsservice –linje nedenunder
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til 200 kr./år. Enstemmigt vedtaget
5. Evt. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet nogle forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Peter Larsen, Hans Jü rgen Hoffmann og Jette Veigert. Alle genvælges
Suppleanter: 1. Suppleant: Christina Troelsen(Forældre og gammel elev), 2. Suppleant
Dan Erik Sørensen (forældre)
7. Valg af revisor.
Jens Fahlberg, fra Statsautoriseret revisionsselskab Rådgivning og Revision, genvælges
8. Evt.

