
Referat for generalforsamling i Elevforeningen for Testrup Højskole 
4. august 2018 

Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for 
bestyrelsen. 
Troels Kortegaard åbnede generalforsamlingen 
Alexander Thorvaldsen blev valgt som dirigent 

Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg 
Rikke Nørgaard er valgt som referent 
Stemmeudvalget skal bestå af: Tre elever, en lærerrepræsentant og en 
repræsentant for elevforeningens bestyrelse 

- Lars Mogensen, lærer 
- Ida Faaborg, fra elevforeningens bestyrelse 
- Marianne Jensen, E16 
- Frederik Bygballe, F12 
- Karen Marie Johanssen, E15 

Formandens beretning 
Andreas Sikjær aflagde beretning mundtligt. 
Forsamlingen modtog beretningen med klapsalver. 

Aflæggelse af regnskab. 
Kasserer Eske Touborg aflagde regnskabet. 
Regnskabet er vedlagt referatet. 
Regnskabet blev godkendt ved akklamation. 

Valg til elevforeningen bestyrelse 
4 kandidater skal vælges for en to-årig periode. 1 kandidat vælges til en et-
årig periode, da et medlem udtræder. 
Man kan stemme på mellem 0 og 3 personer. 

Andreas Sikjær, Troels Kortegaard, Emilie Bernt Haag og Henrik Bayer Elming 
genopstiller ikke 
Mathias Fallesen stopper. 



 
Der er derfor konstateret kampvalg. 

De opstillede præsenterede deres kandidaturer for forsamlingen. 

Valgt for to år er (i alfabetisk rækkefølge): 
Andrea Ohrt, F15 
Asta Ingemann Jensen, F13 
Dagmar Jónasdóttir, F17 
Hans Kappel Skau, E15 

Valgt for et år er: 
Andreas Gjerløv, F15 

Valg til skolens bestyrelse 
På vegne af elevforeningen sidder nu 4 repræsentanter i Testrup Højskoles 
bestyrelse. Herudover 3 valgt af skolekredsen. 

Medlemmerne som Elevforeningen indstiller skal være henholdsvis 2 der er 
valgt ind som gamle elever og 2 der er valgt ind som personer med interesse 
for skolen. 

De nuværende medlemmer er: 
Nanna Rørdam, gammel elev 
Eske Rauer Frank, gammel elev 
Henning Kærsgaard, interesse 
Lea Korsgaard, interesse, 

De opstillede er som følger: 

Magnus Kudsk Rasmussen, E15 
Andrea Ohrt, F15 
Johannes Brandstrup, F17 
Dagmar Jónasdóttir, F17 
Christoffer Gadeberg, F18 
Thomas Aaboe, F17 
Fannie Klint, E14 
Mie Plaugborg Andersen, F16 
Lea Wadsholt Dammand, F15 
Hans Kappel Skau, E15 
Astrid Taudal Vinther, F14 

Sara Hougaard, F14 
Asta Ingemann Jensen, F13 
Andreas Gjerløv, F15 
Mathilde Ravn Melvang, E13 
Sofie Vestergaard Kallan, F13 
Katinka Klinge Albrechtsen, F16 
Björk Mo Van Dijk, E17 
Lene Holm Jensen, F16 
Jakob Mellemkjær, F16 
Marie Dyssel Stets, F16 
Kasper Walther Sørensen, F18



2 personer er på valg i år. 
Lea Korsgaard genopstiller ikke til mandatet “person med interesse”. 
Eske Rauer Frank genopstiller til mandatet “tidligere elev”.  

Elevforeningens bestyrelse indstiller Torben Vinter til mandatet “person med 
interesse” 

Lea Korsgaard udtræder fra dags dato af skolens bestyrelse, hvorfor Torben 
Vinter indtræder med det samme. Perioden han er valgt til er således de 
sidste måneder af 2018 samt selve perioden på fire år. 

Begge blev valgt ved akklamation. 

Diverse indkomne forslag 

Emilie Bernt Haag og Troels Kortegaard Ullerup stiller forslag til ændringer af 
vedtægten: 

Forslaget blev fremlagt og uddybet, hvorefter der var debat. 

Afstemningen var således: 
For: 133 
Imod: 5 
Blank: 24 
To tredjedele af de fremmødte stemte for, hvorfor forslaget er vedtaget 

Eventuelt. 

Henrik opfordrede til at dem, der ikke stemmes ind, meget gerne må skrive til 
bestyrelsen med ideer og forslag. 

Susanne foreslår at gøre afstemning til indkomne forslag anonyme, da det 
føles privat og som en svær situation for mange. 

Det foreslås at ordlyden ændres, således at betegnelserne “formand” og 
“næstformand” ændres til hhv. “Forperson” og “næstforperson”. 
Således vil der konsekvensrettes og ændres ordlyd fire steder i lovene (§6 
og §8).



Alexander foreslår et udvalg med det formål at skolen (og andre) skifter bank. 
Han ønsker at skolen skifter fra Danske Bank og i stedet vælge en bank med 
mere bæredygtige/ansvarlige formål.  

Nanna Rørdam (formand for Testrups bestyrelse) opklarer, at skolen tager lån 
til at bygge elevboliger, hvorfor vi ligger i forhandlinger med banke og 
realkreditinstitutter. Spørgsmålet er lige nu, om andre vil have os - så de er i 
gang med at kigge på det. Bestyrelsen tror det ender med vi finder et andet 
sted, men vi kan ikke garantere det. 

Mathias Fallesen takker Andreas Sikjær, som har været forperson og nu går 
af. Han siger han er glad, engageret og inkluderet. “Du tænker højskole hele 
året rundt. Du har været limen i det her. Du er lyset, men bestemt ikke 
sangen. Du synger dårligt. Stor klapsalve.” 

Emil spurgte om sangaften udenfor skolen forsat vil være noget besty står for. 
Bestyrelsen tog det med videre. 

Eske beder forsamlingen om at tage denne energi med ud i foreningslivet og 
hverdagen. Han har desuden en lykkefølelse af at blive stemt ned, fordi det er 
jo det et demokrati er. 

 
Underskrevet: 


