Referat for generalforsamling Elevforeningen for Testrup Højskole 2020
10. oktober 2020
a) Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for bestyrelsen
Dirigent Alexander Thorvaldsen valgt, generalforsamlingen afholdes ordinært på elevmødet
b) Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg

Laura Aller Jónasdóttir er valgt som referent.
Vedtægterne beskriver, at stemmeudvalg skal bestå af en lærerrepræsentant, en repræsentant fra
bestyrelsen, som ikke er på valg, og tre menige medlemmer af elevforeningen
- Rasmus Dyrvig, lærer
- Bjørk Mo van Dijk, fra elevforeningens bestyrelse
- Andreas
- Anna
- Isabel
c) Forpersonens beretning

Forperson Dagmar Aller Jónasdóttir aflægger beretning.
Der bliver klappet.
Pause
d) Aflæggelse af regnskab

Björk aflægger regnskab, da kasserer Nanna Ruus er væltet på cykel
Regnskabet er vedlagt referatet.
Regnskabet er godkendt ved akklamation
e) Valg af bestyrelse

1. Valg til repræsentanter i skolebestyrelen
Elevforeningens bestyrelse indstiller Nanna Rørdam Knudsen og Henning Kærsgaard til genvalg.

En af de siddende repræsentanter i skolebestyrelsen, Torben, fortæller om arbejdet som
repræsentant for elevforeningen i skolebestyrelsen og give sparring til skolens ledelse bl.a. med
strategisk fondsarbejde og skolens helhedsplan efter Vesterhus står tom.
Torben bemærker, at han og de andre repræsentanter er imponerede over ledelsens håndtering af
en svær tid.
Der er foretaget nogle ændringer i krav for valg af de fire mandater, et flertal i skolens bestyrelse,
som vælges på Elevforeningens Generalforsamling.
Før skulle to ud af fire mandater være tidligere elever, nu skal kun en tidligere elev udpeges, og hvis
det er nødvendigt at få nogle særlige kompetencer ind, er der større mobilitet i, hvem man kan
udpege.

Valgperioden har tidligere været på fire år, nu er det to-årige valgperioder for at få fleksibilitet.
Dirigenten fremlægger kriterier for at stille op i henhold til skolebestyrelsens retningslinjer.
Forperson Dagmar Aller Jónasdóttir giver baggrund for, at kandidaterne er indstillet til genvalg:
Nanna Rørdam Knudsen er formand for skolebestyrelsen og lægger et kæmpe arbejde, er med på
Zoom og støtter trofast - indstilles på mandat som tidligere elev og Henning indstilles som mandat
med interesse for skolen, det arbejde, han kan lægge, er nødvendigt for fortsat at være en relevant
skole med de relevante bygninger.
Ingen andre ønsker at stiller op.
De to indstillede repræsentanter er genvalgt ved fredsvalg.
Der klappes af de to repræsentanter.
Elevforeningens mandater i skolebestyrelsen er nu:
- Eske Rauer
- Torben
- Nanna Rørdam Knudsen
- Henning Kærsgaard
2.Valg til Elevforeningens Bestyrelse
Ni medlemmer: En er lærer, otte tidligere elever. Der er fire ud af de otte, som er på valg nu.
Nanna, Björk, Ida og Andreas er ikke på valg.

Følgende fire er på valg:
Andrea - genopstiller ikke
Asta - genopstiller ikke
Hans - genopstiller ikke
Dagmar - genopstiller
Forpersonen gennemgår Covid-19-retningslinjerne for at stille op og stemme.
Følgende stiller op (i alfabetisk række):
Dagmar Aller Jónasdóttir, F17
Johannes Hesner Brandstrup, F17
Nikolas Balslev, E18
Nils Holm, E18
Der er konstateret fredsvalg.
Ved fredsvalg vælges kandidaterne ved generalforsamlingens godkendelse (akklamation).
Der klappes af de nyvalgte og klappes af de afgående medlemmer.
f) Diverse indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

g) Eventuelt

Intet eventuelt

Underskrevet:

