
Referat for generalforsamling i Elevforeningen for Testrup Højskole 
3. august 2019 
 
1) 
Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for 
bestyrelsen. 
Andrea Ohrt fra Elevforeningens Bestyrelse åbnede generalforsamlingen 
Alexander Thorvaldsen blev valgt som dirigent 
 
2) 
Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg 
Marie Strøyer er valgt som referent 
Stemmeudvalget skal bestå af: Tre elever, en lærerrepræsentant og en 
repræsentant for elevforeningens bestyrelse 

- Lars Mogensen, lærer 
- Asta Ingemann Jensen, fra elevforeningens bestyrelse 
- Robert 
- Caroline  
- Nanna 

 
Forpersonens beretning 
Thomas Kaufmanas aflagde beretning mundtligt. 
Forsamlingen tog imod beretningen med klapsalver. 
 
Aflæggelse af regnskab. 
Kasserer Dagmar Aller Jonasdottir aflagde regnskabet. 
Regnskabet er vedlagt referatet. 
Regnskabet blev godkendt ved akklamation. 
 
Valg til elevforeningen bestyrelse 
4 kandidater skal vælges for en to-årig periode.  
Man kan stemme på mellem 0 og 3 personer. 
 
Eske Touborg og Thomas Kaufmanas opstiller ikke til fornyet valg. 
 
De opstillede er som følger: 
Elias Paludan Jørgensen, F16 
Søren Korsholm, F16 
Andreas Gjerløv, F15 
Björk Mo van Dijk, E17 



Nikolas Balslev, E18 
Ida Faaborg, F13 
Emma Berggreen, E14 
Nanna Ruus, E17 
 
Der er derfor konstateret kampvalg. 
 
De opstillede præsenterede deres kandidaturer for forsamlingen. 
 
Valgt for to år er (i alfabetisk rækkefølge): 
Andreas Gjerløv, F15 
Björk Mo van Dijk, E17 
Ida Faaborg, F13 
Nanna Ruus, E17 
 
 

Diverse indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Eventuelt 
Nanna Rørdam (formand for Testrup Højskoles bestyrelse) oplyser om 
vedtægtsændringer, som fordrer, at de af Elevforeningens udvalgte medlemmer af 
skolens bestyrelse for fremtiden bliver valgt for to år ad gangen. Derudover er 
mandatfordelingen blevet ændret til, at et mandat skal gå til én tidligere elev og tre 
mandater går til personer med interesse for skolen i fremtiden, modsat 
henholdsvis to og to af hver kategori, som det er i dag. 
 
Nanna Rørdam fortæller desuden om bestyrelsens ønske om opgradering af 
skolens fysiske rammer og oplyser, at bestyrelsen søger om fonde. 
 
Én spørger, om det er lovligt at tage penge for indgang til generalforsamlingen, og 
det opklares, at det er gratis at deltage i generalforsamlingen, men at deltagelse til 
Elevmødets festmiddag kræver betaling. 
 

Én opfordrer elevforeningens medlemmer til fortsat at holde events. 
 
Hans fortæller om Elevmødets nye jubilartradition. 
 




