
Referat af generalforsamling i foreningen ”Viborg Gymnasium og Hf´s venner” 

onsdag den 27. januar 2016 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

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

paragraf 1 og 2 

4. Regnskabsføreren fremlægger årsregnskabet 

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

6. Indsatsområder i det kommende år 

7. Valg til bestyrelsen 

a. En repræsentant fra VGHF´s bestyrelse 

b. To repræsentanter fra personalet på skolen 

c. En repræsentant fra elevrådet 

d. Rektor 

e. To repræsentanter valgt blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen 

8. Valg af revisor 

9. Behandling af indkomne forslag 

10. evt. 

 

Ad 1) 

Simon Madsen blev valgt 

 

Ad 2)  

Pernille Højgaard-Hansen blev valgt 

 

Ad 3) 

Mads Fjendsbo aflagde beretning på vegne af forretningsudvalget. To af forretningsudvalgets 

medlemmer har i 2015 fået arbejde andet steds og har dermed forladt foreningen, hvilket har haft 

betydning for antallet af aktiviteter i det forgangne år. Der har i december 2014 været afholdt et 

Mindset-symposium med 65 deltagere, hvilket har generet et lille overskud til foreningen. 

Arrangementet tænkes gentaget i 2016. Foreningen har uddelt to legater i forbindelse med 

dimissionen 2015. Foreningen har i det forgangne år skiftet pengeinstitut pga. Mobile Pay. 

 

Ad 4) 

Foreningen har i 2015 haft et overskud på 22.519,40 kr.  



Ad 5) 

Kontingentet fastholdes uændret og er i 2016: 

100 kr. for almindeligt medlemskab 

1000 kr. for medlemskab for virksomheder 

 

Ad 6) 

Generalforsamlingen drøftede ideer til arrangementer i den kommende tid: 

 Invitation af foreningens medlemmer til forskellige arrangementer på skolen 

 Produktion af to forskellige kort til promovering af foreningen. 1) generelt kort til uddeling 

ved arrangementer på skolen og 2) gavekort til afgangselever, som udleveres til 

dimissionen og som giver gratis medlemskab af foreningen i et år 

 Tilsendelse af elektroniske nyhedsbreve fra skolen til foreningens medlemmer 

 

Ad 7) 

I henhold til vedtægterne blev valgt: 

a. Fra skolens bestyrelse: Finn Christiansen 

b. Fra skolens personale: Sille Christensen og Pernille Højgaard-Hansen 

c. Fra elevrådet: Dennis Petersen, 3a 

d. Rektor: Mads Fjendsbo 

e. Repræsentanter for foreningen: Simon Madsen  

 

Ad 8) 

Ulla Lundgaard blev valgt. 

 

Ad 9) 

Ingen indkomne forslag at behandle. 

 

Ad 10) 

Ingen punkter under eventuelt. 

 

Viborg den 31. januar 2016 

Referent: Pernille Højgaard-Hansen 


