
Referat generalforsamling d.29/10 2022
Nørgaards Højskoles til årets elevtræf
Velkomst ved forperson Karen Nielsen og næstforperson Viktor Glavind. Viktor præsenterer
kort dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Forpersonens beretning

5. Regnskab og budget præsenteres af kassereren

6. Valg af ny bestyrelse

Viktor Glavind vælges som dirigent uden indvendinger. Karen Nielsen vælges som referent
uden indvendinger. Dagsordenen godkendes.

Forpersonen beretning
Karen giver forpersonens beretning og fortæller om bestyrelsens seneste år, og hvad det har
indebåret.

● Det har været første år efter Corona med arbejdsweekender, NH-caféer,
grillarrangementer med mere. Bestyrelsen har været på skolen til arbejdsweekend i
februar og i september, hvor der primært er blevet brugt tid på at planlægge elevtræf
samt produktion af vores årsskrift. Desuden bruges arbejdsweekender også på at
planlægge elevforeningens årshjul med de arrangementer og arbejdsopgaver, det
indebærer.

● Som et nyt tiltag i år har bestyrelsen lavet en instagramkonto med formålet om bedre
at kunne nå ud til gamle elever med nyheder og information om arrangementer,
elevtræf mm.

● Årets årsskrift er igen, lige som sidste år, blevet lavet som en podcast, der ligger på
SoundCloud. Podcasten hedder Nydeligheden og dette års afsnit hedder
Nydeligheden - Episode 2. I denne taler vi blandt andet med den tidligere lærer på
Nørgaards, Andreas Andersen, der i interviewet fortæller om sin nye tilværelse som
jordbærbonde.

Viktor præsenterer desuden kort bestyrelsens formål og økonomi, herunder også mere
specifikt, hvordan dele af billetprisen til elevtræf går til Elevforeningens elevstøttepulje.

Regnskab og budget
Mads Stenstrup Lund, bestyrelsens kasserer, præsenterer årsregnskabet.

● Indtægter på 161.000kr.
● Udgifter på 171.000kr.
● Negativt årsresultat på omkring 10.000kr.
● Gæld til Nørgaards Højskole, herunder penge til elevstøttepuljen fra 2019 og 2021.

Gæld i alt på 121.000kr.



● Passiver på i alt omkring 246.000kr.
● Et forventet overskud på 5000kr. efter elevtræf.
● Årsregnskabet godkendes uden indvendinger.

Ny bestyrelse vælges
Da der skal være et ulige antal i bestyrelsen, og i år kun har modtaget 3 ansøgninger,
vælger vi kun to i år og bliver derved kun 7 medlemmer det næste år. Næste år må det
vurderes, om der skal laves vedtægtsændring ift. Antal medlemmer i bestyrelsen.
Viktor præsenterer de tre kandidater, Nicolai Hildebrand, der går på genvalg, Heidi Pedersen
og Amalie Lauritzen.

Afstemningen foretages. Amalie Lauritzen vælges ind som nyt medlem af bestyrelsen, og
Nicolai Hildebrand genvælges for en ny periode. Heidi Pedersen vælges ikke ind.

Karen og Søren Mehlsen takker de afgående medlemmer i bestyrelsen for deres indsats i
elevforeningens bestyrelse. De afgående medlemmer:

● Viktor Glavind
● Mads Stenstrup Lund
● Mikkel Linding Juhl

Søren Mehlsen takker desuden bestyrelsen for deres arbejde i forbindelse med weekendens
elevtræf.

Referat godkendt d.31 oktober 2022 af:

__________________________
Formand Karen Nielsen

___________________________
Næstformand Emil Lind Pedersen

___________________________
Kasserer Klara Kallehauge


