Generalforsamling elevstævnet 2017
1. velkomst ved Signe Randorff
- sang: Du kom med alt det, der var dig
2. Valg af dirigent og referent
- Jacob /dirigent og Jan /referent
3. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
- rettidigt godkendt
4. Formandens beretning v. Signe Randorff
- Højskolen er præget af frirum. Det samme ønsker SHE at skabe – og det har sidste år båret præg
af med Shout, Sjak, Momentum.
- Introduktion af ny formandsparagraf
- Ny hjemmeside, hvor man kan orientere sig
- Kvajepligten har været brugt: For høj en pris på elevstævnet sidste år. Derfor tilsvarende mindre
pris i år.
- Nyt initiativ i foreningen: SHE-kredsen. Ønsker at inddrage og involvere flere tidligere elever i
foreningsarbejdet, der kan være med til at tænke SHE-arrangementer. Ønske om at danne små
kredse, hvor man kan involvere sig i elevforeningens arbejde i højere grad.
- Tak til elevforeningens bestyrelse.
/Mulighed for spørgsmål eller kommentarer
- Ingen spørgsmål eller kommentarer
5. Fremlæggelse af regnskab v. Kristine Strunge
- ca. 20.000,- mere tjent på elevstævne 16 /dette udlignes med lavere pris 2017
- betaling til højskolen 115.800 (mere end budgetteret, da foredragsholdere i første omgang er
betalt af SH)
- budgetteret underskud på SHOUT
/spørgsmål til regnskabet? Ingen spørgsmål
6. Indkomne forslag
- Elevbestyrelsen selv er de eneste, der har sendt ind. Der skal være 2/3 for, før et forslag kan
vedtages. Der er opsat 7 forslag.
1. forslag: Navneændringer til Silkeborg Højskolens Elevforening
2. forslag: Ændring af vedtægter §2 Formål: Ønske om at lave formålet mindre
aktivitetsorienteret: Ændring til Elevforeningen skal opretholde og styrke sammenholdet mellem
medlemmerne samt deres tilknytning til Silkeborg Højskole… (resten nåede referenten ikke skrive
ned) /forslaget godkendes.
De kommende punkter har kosmetisk karakter og handler om punktopdeling
3. forslag /godkendt

4. forslag /godkendt
5. forslag /godkendt
6. forslag /godkendt
7. forslag /godkendt
7. Fremlæggelse af budget v. Kristine Strunge
- Budget 2017 er lavet, inden fejlen om for høj elevstævnepris var opdaget. Derfor er der
budgetteret 10.000,- for meget.
- Spørgsmål til budgettet? /Nej
- Budgettet godkendes /Ja
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Opstillere – 7 kandidater (5 kan opstilles). Der skal vælges 1 og max 2 fra de sidste to semestre.
Der skal skrives 5 (forskellige) navne for at sedlerne kan erklæres for gyldige.
Maja Illum F15
Marie Thybo F13
Kristine Strunge F15
Svend Lunau 85
Morten Smed F17
Rasmus Martinsen F17
Sofus Rønberg E16
9. Valg af revisor
- Genopstillere: Margit Kirketoft + Thomas Sejr Madsen /godkendt.
10. Silkeborg Højskole hu og her v. Jacob Zakarias Eyermann
- Mange elever de sidste mange semestre. Generelt for mange højskoler. Ungdomsårgangene
falder de næste mange år – og vi skal fortsat sikre at få mange elever.
- 5-årsstrategi /arbejder på: Socialt ansvar, kønsbalance, UUK på højskole, miljø for internationale
elever, bæredygtighed (socialt, klimamæssigt) – verdensmålene (tænkt ind i en
højskolevirkelighed), faciliteter og rammer for undervisning og socialt liv (små og store
fællesskaber).
- åbne for ideer fra tidligere elever
- 2019 – 50 års jubilæum /folke- jubilæumsfest + byggeri, sang og kunst.
- Sjak-dag årligt i foråret. 100 stk. hjalp til i F17.
- Elevforeningen og SH i samarbejde.
- Hovedindgangen bliver fornyet – og parken fornyes.
- Nye ansatte: Christian, Marianne, Anette og Johnny
9. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
- Andreas, Line og Martin.
10. evt.
- spørgsmål: Ved F17, hvad Shout er for noget? SHE uddyber.

