REFERAT GENERALFORSAMLING
SILKEBORG HØJSKOLES ELEVSTÆVNE 2016-09-24
1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Jacob vælges som dirigent /Jan som referent
2. SANG: Er lyset for de lærde blot
3. GODKENDELSE AF INDVARSLING OG DAGSORDEN
Indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt 29. Maj og dermed i god tid
inden de mindst 6 ugers varsling.
4. FORMANDENS BERETNING
Agnes Hennebjerg Lunde
- SHOUT-arrangementer i foråret 2016
- SJAK-weekend for første gang på SH i april.
- MOMENTUM i august med temaet Magt.
- Nu samlet igen mange her på elevstævne på SH. Vi er mange men i stand til
at passe godt på hinanden.
- Tak til elevbestyrelsen.
5. SANG: Med store undrende øjne
6. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB
Andreas Nesgaard
- Regnskab 2015 – godkendt af elevbestyrelsens 2 revisorer
- Regnskabet gennemgået.
o Der er et samlet overskud på 2.156,-.
o Likviditetsopgørelse: I alt 117.501,26. Ændring i alt på 2.156,o Spørgsmål til resultatopgørelse
- Regnskabet er godkendt.
7. INDKOMNE FORSLAG
- Ændring af vedtægter: Det foreslås, at der skal være e formand en
næstformand og en kasserer, for at bestyrelsen kan konstituere sig. I de
nuværende vedtægter står det, at der skal være en formand, næstformand
og en referent. Dette mener elevbestyrelsen ikke er nødvendigt.
o Afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemmer imod, og
ændringen er dermed vedtaget.
8. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2017
- En foreslået stigning på 10.000,- til elevstævne.
- Ratatosk udgår.
- Momentum sættes op med 2000,-, da vi gerne vil bruge pengene, hvor
tidligere elever har deltagelse.
- SHOUT sættes op med 2000,- .
- Diverse – til gode idéer sættes op med 2000,- Det giver samlet et årsunderskud på -4000,-. Det er vedtaget.
9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

REFERAT GENERALFORSAMLING
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Det har været muligt at skrive sig op på tavlen i Centralhallen, hvis man ønsker
at stille op. Der skal være minimum én og maximum 2 elever fra sidste årgang.
- Genopstillere:
o Signe Randorff (E13) og Thomas Hundebøll (E13)
- Øvrige opstillere:
o Svend Lunau Nielsen (85/86)
o Matthew Daniali (E15)
o Kristine Strunge (F15)
o Emilie Bak (E14)
o Sara Lentz (E15)
o Ingeborg Dam (F16)
o Lisbeth Tengstedt (F14)
-

Jacob – præsentation af Silkeborg Højskole, som den ser ud i dag med
ansatte, fag, rejser, Åben Højskole, sjak-weekend, vennefest /støy-festival,
udvikling (Boulder, mere fitness, Lydlab, transportabel sauna osv. Det
næste bliver strategien for de næste 5 år, som vi kaster os over her fra
efteråret.

-

Valgresultater (optalt af lærerne):
o Signe, Thomas, Matthew og Ingeborg
o Tak til alle de, der stilede op
o Tak til de to, der stopper deres store arbejde i elevbestyrelsen,
Agnes og Mathias.

10. VALG AF REVISOR
Margit Kirketoft og Thomas Sejr Madsen genopstiller. Godkendt!
11. EVENTUELT
12. SANG Hvad er det min Marie?

