
Generalforsamling  
Eriksminde Efterskoles Elevforening – 20. maj 2017 

 

Til stede fra bestyrelsen er:  

 Signe Nedergaard Justesen, formand  

 Kristian Sandholm Poulsen, kassere 

 Mie Katrine Kristensen, mening medlem  

 Alma Hanghøj Dam, sekretær  

 Silke Kirstine Ekmann Kidholm, suppleant 

 Jarl Ejsing-Duun, suppleant 

 Søren Kristensen, skolens repræsentant 

 

Dagorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen og suppleanter 

6. Valg af revisorer 

7. Eventuelt  

 

1. Valg af dirigent: Søren er valgt 

Første bemærkning: Indkaldesen er indvarslet rettidigt på facebook – dvs. 3 uger før. Senere er 

den indvarslet på mail og hjemmeside.  

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Signe: 

Foreningen er jo ny, så det sidste halve år har handlet om hvordan det er at være en forening. 

Det ligger dybt i den danske folkesjæl at være en forening. Det praktiske har taget en del tid og 

vi har også talt om vores visioner, hvad vi ville og den slags. Og endelig fik vi stablet nogle 

arrangementer på benene det sidste års tid. De har repræsenteret en stor del, af det vi gerne vil. 

Det var et møde mellem mange årgange. Der kom bl.a. en mand, der ikke forstod hvor hallen var. 

Han havde gået her i 1980. Så det viste sig, at foreningen kan noget på tværs af årgange. Der var 

præmierer for den nuværende årgangs teater i januar. Vi var med til at promovere det på blandt 

andet facebook. Der var et arrangement i København, hvor tidligere forstander Per Slyngborg 

fortalte historier og hvor der også kom folk fra mange forskellige årgange. Foreningen kan også 

noget andre steder i landet. Der kan ske noget for EE-ånden rundt i landet. Det kan måske også 

gentages i Aarhus. Fremadrettet vil vi holde sommerefterskole i august. Tak til de udtrædende 

bestyrelsesmedlemmer, som har gjort en stor indsats for at sparke det hele i gang. Vi håber at se 

jer igen – om ikke andet til næste arrangementet. 

 

2. Godkendelse af regnskab ved Kristian: 

Regnskabet for kalenderåret 2016. Ved udgangen af året er kassebeholdningen på kr. 5.936,94 

Indtægterne består mest af medlemsbetalinger og entré. Udgifter består af bankgebyr, gaver til 

oplægsholdere, PR samt forplejning til arrangementer. Regnskabet er revideret af Søren og Alex. 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.  

 



Skolen har ønsket at biddrage med kørselsgodtgørelse til bestyrelsen medlemmer og ønsker at 

biddrage med 10.000 kr. i fremtiden. Herfra skal der lyd en stor tak for det.  

 

3. Behandling af indkomne forslag: 

 Forslag 1: Ændre i §3, så også nuværende elever kan være medlemmer – og dermed stille 

op til bestyrelsen i umiddelbar forbindelse med skoleårets afslutning, såfremt det er 

aktuelt ved et valg. Bestyrelsen laver en formulering, som kan godkendes til 

ekstraordinær generalforsamling.  

o 11 for, ingen imod – forslaget er vedtaget 

 Forslag 2: Ændre i §5, stk. 2 og 6 så generalforsamlingen skal ligge seneste ved udgangen 

af september og forslag skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før. Bestyrelsen laver en 

formulering, som kan godkendes til ekstraordinær generalforsamling.  

o 11 for, ingen imod – forslaget er vedtaget 

 

5. Valg til bestyrelsen samt suppleanter: 

Følgende medlemmer er på valg: 

 Signe Nedergaard Justesen, formand, modtager genvalg 

 Andreas Gram Friedrichsen, ønsker ikke genvalg 

 Jakob Solkær Pedersen, ønsker ikke genvalg 

 Silke Kirstine Ekmann Kidholm, suppleant, ønsker ikke genvalg 

 Jarl Ejsing-Duun, suppleant, ønsker ikke genvalg 

Da der ikke var ønske om kampvalg, var afstemningen åben: 

 Clara Grundtdal Grønborg vælges til bestyrelsen for 2 år 

 Dagmar Grau Møller vælges til bestyrelsen for 2 år 

 Signe Nedergaard Justesen genvælges for 2 år 

 Til suppleant vælges Mads Boelsen Løbner  

Pga. udtrædelser mangler der én suppleant. Vi udskyder valget til ekstraordinær 

generalforsamling i august. 

Stemmeafgivelse: 11 for, ingen imod – alle punkter er vedtaget 

 

6. Valg af to revisorer 

Søren Kristensen og Alex Jensen vælges  

 

7. Eventuelt  

Det varsles at der er en ekstraordinær generalforsamling i august i forbindelse med 

sommerhøjskolen. Den ny bestyrelse aftaler at mødes i umiddelbar forlængelse af 

generalforsamlingen til konstituerende møde.  

Generalforsamlingen endte med et sang fra højskolesangbogen og dirigentens tak for god ro 

og orden.  

 

Den ny bestyrelses konstituerende møde: 

Delt sekretærskab ml. Dagmar og Clara  

Alma er næstformand 

Signe er formand 

Kristian og Laura fortsætter som kasserer (hvis Laura vil) 


