
Referat fra generalforsamling i foreningen "Viborg Gymnasium og Hf's 

venner" torsdag den 22. januar 2015 kl. 19.30 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Forretningsudvalget aflægger beretning og orienterer herunder om bevilgede tilskud/lån 

4. Regnskabsføreren fremlægger årsregnskabet 

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

6. Indsatsområder i det kommende år 

7. Valg til bestyrelsen  

8. Valg af revisor 

9. Behandling af indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1) Valg af ordstyrer 

Simon Madsen blev valgt. 

 

Ad 2) Valg af referent 

Martin Kristiansen blev valgt. 

 

Ad 3) Forretningsudvalget aflægger beretning 

Allan Kortnum aflagde beretning på vegne af forretningsudvalget. Foreningen har fået udarbejdet 

en flyer til at orientere om foreningen. Foreningen har været aktiv i forbindelse med 

forårskoncerten, i forbindelse med teaterkoncerten og i forbindelse med dagene, hvor studenterne 

blev udklækket. 

Foreningen stod som arrangør af i alt 3 arrangementer om mindset i løbet af 2014. 

Der er en række aktiviteter i støbeskeen i forhold til 2015. 

 

Ad 4) Regnskabsføreren fremlægger årsregnskabet 

Foreningen har i 2014 haft et overskud på tæt på 35.000,-. Foreningen har i 2014 ikke bevilget 

tilskud til nogen aktiviteter. 

 

Ad 5) Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

Kontingentet fastholdes uændret og er i 2015: 

100,- for almindeligt medlemskab 

1000,- for medlemskab for virksomheder 

 

Ad 6) Indsatsområder i det kommende år 

Generalforsamling drøftede idéer til arrangementer i den kommende tid: 

 Støttekoncert (i efteråret – for ikke at komme i konflikt med VGaid og forårskoncert) 

 Kunstarrangement – Finn Chistiansen 

 Hvervekampagne i forbindelse med udklækning af studenter - AK 

 Filmarrangement for medlemmer? 

 Et særligt hold for venneforeningens medlemmer til 24-timers-løbet - AK 



 En fortsættelse af mindset-arrangementerne – skolens ledelse 

 Aftenarrangementer (foredrag) med interessante/prominente/lokale navne 

 Venneforeningen ønsker at være synlig ved en række arrangementer på skolen. 

 Orientering om venneforeningen på klassemøder i 1g 

 Orientering om venneforeningen for skolens elever – eventuelt for 3g’ere/2.hf’ere forud for 

eksamensperioden. 

 

 

Generalforsamlingen vedtager, at hensætte midler til legater til uddeling ved dimissionen 2015. 5 

legater af 1000,- stykket. Forretningsudvalget bemyndiges til at udpege legatmodtagere og 

begrundelse. 

Forretningsudvalget bemyndiges ligeledes til at anvende midler fra foreningens formue, såfremt der 

opstår behov forud for næste generalforsamling. 

 

Ad 7) Valg til bestyrelsen 

I henhold til vedtægterne blev valgt: 

a. Fra skolens bestyrelse (1 medlem): Finn Christiansen 

b. Fra skolens personale (2 medlemmer): Allan Kortnum og Sille Christensen 

c. Fra elevrådet (1 medlem): Dennis Petersen, 2a 

d. Rektor: Mads Fjendsbo 

e. Repræsentanter for foreningen (2 medlemmer): Simon Madsen og Frederikke Bach Larsen 

 

Ad 8) Valg af revisor 

Ulla Lundgaard blev valgt. 

 

Ad 9) Indkomne forslag 

Ingen forslag at behandle 

 

Ad 10) Eventuelt 

 Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Mads Fjendsbo 

som formand, Allan Kortnum som regnskabsfører Simon Madsen som det medlem af 

bestyrelsen, som indgår i forretningsudvalget. 

 Forretningsudvalget indkalder bestyrelsen til et møde i løbet af det næste år – formentlig i 

august. 

 

Viborg den 22.1.2015 

Referent: Martin Kristiansen 

 


