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1) Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent ved repræsentant for bestyrelsen 
Dagmar Jonasdottir fra Elevforeningens Bestyrelse åbnede generalforsamlingen 
Harald Brønd F16 blev valgt som dirrigent 
 
2) Valg af referent, nedsættelse af stemmeudvalg 
Filip Grønning E18 er valgt som referent 
Stemmeudvalget skal bestå af: Tre elever, en lærerrepræsentant og en repræsentant for 
elevforeningens bestyrelse 
 
- Michael Isling, lærer 
- Helena Bejlegaard, fra elevforeningens bestyrelse 
- Thor F18  
- Astrid F18  
- Julia F21 

 
3) Forpersonens beretning 
Dagmar indtager scenen til bifald fra salen og påbegynder sin mundtlige beretning. 
 
Det meddeles at Mads (F12) træder ud af Besty halvvejs gennem den toårige periode.  
 
Nikolas (E18), Johannes, Niels (E18) og Dagmar (F17) genopstiller. 
 
Nanna Rørdam træder ud af skolebestyrelsen. 
 
Viceforstander Rasmus Dyrvig træder tilbage som viceforstander og stopper dermed også 
som lærerrepræsentant i BESTY. 
 
Med de afsluttende ord ”Lad os give plads til at man kan gøre noget andet” forlader 
Dagmar talerstolen til rungende bifald og hujen. 
 
4) Regnskab 
Elevforeningens kasserer Nikolas aflægger regnskab. Han forsikrer at der er styr på det 
hele, fordi Helle hjælper ham. 
Primære indtægter kommer fra at folk melder sig ind i elevforeningen. 
Den primære udgift er årsskriftet. 
Udgifterne til rejser, gaver og diverse er steget. Dette skyldes at de under corona var 
mindre. 
Der står 149.000 i banken. Tilgodehavende  
Endelig bankbeholdning 155.000. 
Der er det seneste år blevet brugt lidt mere end der er blevet tjent. Det er sådan det er. Det 
står ikke slemt til. 
Regnskab vedlægges referat. 
Regnskabet blev godkendt ved akklamation 
 
5) Valg af bestyrelse 
 
Elevforenings bestyrelse 
Man sidder to år i bestyrelsen. Fire er på valg hvert år, og derudover er der 1 år pga. Mads. 
Den med færrest stemmer, altså den med femte flest stemmer, får 1 år, medmindre der er 
overensstemmelse i gruppen om at bytte. Alle medlemmer af elevforeningen nikker til at de 
har fået en stemmeseddel. Man kan stemme på op til tre personer og ikke på den samme 
to gange. Stemmesedler med fejl erklæres ugyldige.  



 
Mads Eckert træder af efter ét år i elevforeningens bestyrelse 
 
Ni personer stiller op til bestyrelsen.  
- Ellen F22,  
- Caroline F18,  
- Nikolas E18,  
- Johannes F17,  
- Nils E18,  
- Jonas E20,  
- Johanna E20,  
- Jonathan E20,  
- Dagmar F17 

 
Der er derfor konstateret kampvalg  
Dagens hidtil største bifald gives samlet til alle kandidaterne efter alle valgtaler. 
Herefter stemmes der. 
Stemmer indsamles  
 
Valgt for to år er ( i alfabetisk rækkefølge) 
- Caroline Holsteen Jessen, F18 
- Johannes Brandstrup, F17 
- Nikolas Balslev, E18 
- Nils Holm, E18 

 
Valgt for ét år er 
Dagmar Jónasdóttir, F17 
 
Repræsentanter i skolens bestyrelse 
Elevforeningen råder over fire pladser i Testrup Højskoles bestyrelse. Et bestyrelsesmandat 
ruller i to år. To meldes ind i bestyrelsen i år. Henning Kærsgaard genstopstiller. Nanna 
Rørdam genopstiller ikke. Alexander Thorvaldsen indstilles af elevforeningen. Dagmar fra 
elevforeningen motiverer indstillingen. Alexander motiverer selv sit kandidatur.  
I kraft af at der ikke er kampvalg er der fredsvalg og Alexander Thorvaldsen er valgt til 
Testrup Højskoles bestyrelse. Henning Kærsgaard genopstiller og er genvalgt. 
 
6) Indkomne forslag 
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes senest syv dage før generalforsamlingen. Der er 
indsendt to forslag. To tredjedele kræves  
 

Første forslag (foreslået af: Nikolaj Stilling, Mette Hau Larsen, Nina Rågård, Sara Kirstine 
Ørnstrup og Tiril Vergara Lewis. ): Det foreslås, at ordlyden i vedtægterne for Testrup 
Højskoles elevforenings bestyrelse ændres således, at betegnelserne “han” eller “hun” 
ændres til “vedkommende”. Således vil der konsekvensrettes og ændres ordlyd to steder i 
lovene (§6 stk 2 og §7 stk 3). 

 
Mange stemmer for. 
Ingen stemmer imod. 
Forslaget er vedtaget. 
 



Andet forslag (Foreslået af Ida): Der gives et gratis livstidsmedlemskab til personer der har 
siddet minimum et år i BESTY.  
Spørgsmål fra salen (Emil E18): Er det med tilbagevirkende kraft? 
Kommentar fra salen (Hans): Det er ikke penge der går ud af kassen, men penge der ikke 
kommer ind. Er det ikke en unødvendig detalje i vedtægterne? 
Kommentar fra salen: Skal vi vente et år med at stemme for at forslaget kan defineres 
præcist? 
Kommentar fra salen (Mads): Skal et eksisterende livstidsmedlemsskab refunderes? 
Der stemmes ikke om forslaget, men der opfordres til at forslaget defineres mere præcist 
med henblik på en afstemning på elevmødet 2023.  
 
 
 
7) Eventuelt 
 
Forslag Kan der af tidligere elever arrangeres flere arrangementer i Testrup Højskole-regi 
uden for højskolens grund? (København, Århus, Aalborg) 
 
Forslag: Ikke andre end ordfører og de som er på valg taler under valget 
 
Der er meget (bl.a. økonomisk, men også alt mulige andre former for) opbakning til nye 
tiltag fra elevforeningen.  
 
Forslag: Kan der postes flere penge i at vedligeholde saunaen? 
Kommentar: Det er pedellerne og tidligere Morten Grimstrup, der har stået for 
vedligeholdelsen.  
Kommentar: På andre højskoler har de arbejdsweekender.  
 
Spørgsmål til BESTY: Hvad kan der gøres for at flere melder sig ind i elevforeningen? 
Svar: Vi ved det ikke, men vi er ikke bekymrede. Vi kigger på det. 
 
På dette tidspunkt træder stemmeudvalget tilbage i salen. Det aftales at de personer som 
er på valg følger med stemmeudvalget til østerlide, hvor de får valgresultatet at vide.  
 
Årsmødet afsluttes med stort bifald.  
 
Stort bifald til ordstyrer og referent.  


