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Dagsorden:

Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for bestyrelsen
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Forpersonens beretning
Aflæggelse af regnskab
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Eventuelt

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for bestyrelsen
Dagmar åbner generalforsamlingen og takker Ida, Nanna og Andreas for deres indsats i
Besty.
Valg af dirigent: Besty peger på Tiril Vergara Lewis. Ingen indsigelser. Tiril er valgt.

2. Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg

Valg af referent: Besty peger på Andrea Eiland Ohrt.
Ingen indsigelser. Andrea er valgt.

Nedsættelse af stemmeudvalg.
3 personer, som er medlem af elevforeningen og som ikke er på valg, har meldt sig.

3. Forpersonens årsberetning
Dagmar får ordet og gennemgår sin årsberetning.

4. Aflæggelse af regnskab
Nicholas gennemgår regnskabet for elevforeningens års økonomi.
Overordnet set: Økonomien i foreningen har det godt. Resultatet for perioden er cirka 38.000
kroner og det samlede beløb for beholdningen i foreningen er 172.000 kroner.

5. Valg af bestyrelse

Valg til elevforeningen
Tiril “åbner tavlen” for opstillelse i elevforeningen.

Kandidater til opstillelse:
Björk, E17
Sebastian Børsting, F18
Helena, F16
Mads Eckert, F11

Der er 4 pladser og 4 kandidater og dermed fredsvalg i Elevforeningen.



Kandidaterne præsenterer sig selv. Valget er godkendt og vi klapper af de fire nyindvalgte
bestymedlemmer.

Valg til Testrup Højskoles bestyrelse

Nanna (E96) fra bestyrelsen tager ordet og taler for et genvalg af de to kandidater:

- Eske Rauer er på genvalg som gammel elev.
- Torben Vinter er på genvalg som person med interesse i skolen.
Der er ingen modkandidater og dermed fredsvalg.
Elevforeningen klapper af de to genindvalgte kandidater.

Nanna holder en tale om de seneste halvandet år med de udfordringer som en global
pandemi har skabt.

6. Diverse indkomne forslag
Ingen indkomne forslag er kommet Besty i hænde inden fristen 7 dage før
generalforsamlingen, og dermed springes dette punkt over.

7. Eventuelt
Eske Touborg spørger ind til det relativt store overskud i elevforeningens kasse. Dagmar
forklarer, at der endnu ikke er konkrete overvejelser om, hvad pengene skal bruges til.
Simon, forstander, kommenterer at: Skolen er taknemmelig for den økonomiske støtte som
Elevforeningen giver fra tid til anden for at støtte både nuværende og gamle elever.

Andreas tager ordet. Pointerer at Besty går efter at have et overskud i elevforeningens
kasse, der muliggør et dårligt foreningsår.

Hans tager ordet angående økonomi og udtrykker, at han oplever at Besty har stor respekt
for økonomien og dermed ikke “klatter" med økonomien. Hans opfordrer til, at
elevforeningen medlemmer kontakter Besty med idéer til hvad pengene kan bruges til.
Hans fortsætter og taler om det mulige generationsskifte i elevforeningen. Hans synes at
opleve, at der er et fortsat skifte i gang og at dette er en dejlig ting og at disse elever skal
være med til at skabe foreningen fremadrettet.

Kasper tager ordet. Foreslår at der skal doneres penge til velgørende projekter. Men dette
må foreningen ikke grundet lovgivning, omend formålet er nobelt.

Caspar tager ordet. Opfordring til at der skal skabes begivenheder udover de, som
arrangeres af Besty.

Johannes tager ordet: siger, at elevforeningens penge faktisk godt kan gå til at støtte disse
arrangementer som skabes udenfor skolens regi.

Karoline ’11, spørger ind til, hvordan man kan kommunikere med Besty: Dagmar giver en
mailadresse, som jeg, referenten, ikke lige fangede (red. tilmelding@testrupelev.dk ). Men
der er også instagramkontoen og Facebookgruppen som kan bruges til at kommunikere til
Besty.




