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Generalforsamling 2018            “Udsigten” 24.feb 2018 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af Skolekredsens regnskab til godkendelse 
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
5. Godkendelse af budget 2018, samt fastsættelse af kontingent 2018 
6. Valg af nye medlemmer til Skolekredsens bestyrelse 
7. Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab 
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
 

1. Valg af dirigent 
Wilbert van der Meer blev valgt. 
Han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 4 ugers varsel og 
generalforsamlingen godkendt indkaldelsen. Annette Andresen meldte sig som referent. 

 
 

2. Formandens beretning 
Stine Marholt gennemgik skolekredsens bestyrelsesarbejde i året som bl.a. har støttet op om 
introdag, udendørs praktiske opgaver på arbejdsdag, sommermøde, skoleafslutning, Tour de 
Baunehøj, 100 års reception, åbent hus, som var et stort tilløbsstykke, samt fotografisk 
dokumentation og nye t-shirts, så det kan blive nemmere at spotte os fra Skolekredsens 
bestyrelse. Læs formandens beretning nedenfor.  
 

3. Fremlæggelse af skolekredsens regnskab til godkendelse 
Christina Svendsen- kasserer. 
Godkendt.  
 
64 medlemsskaber plus 100 elever. 
formue                          47.720.46 
Årsresultat                      -612,99 
Kassebeholdningen er- 47.107.47 kr 
Planlagte udgifter er fx til oversigts skilte og let beplantning til skolens arealer. 
 

 
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkomne forslag på dagsordenen, så andre eventuelle forslag kommer under evt. 
 

5. Godkendelse af budget 2018, samt fastsættelse af kontingent 
Godkendt. Der ydes fortsat 20.000 i tilskud til Årskrønniken. 
Kontingentet er fortsat på kr. 200 pr. År. 
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6. Valg af nye medlemmer til skolekredsens bestyrelse 
 

UDGÅR  
Jens Dreyer 
 
NYE  
- 
 
GENVALG 
Christina Svendsen 
 
Hjælpende hænder 
Skolekredsen opfordrede til at skrive sig på en liste, fordi vi har brug for ekstra hjælpende 
hænder til flere af arrangementerne. 
Vi takker dem som tilmeldte sig, og lover at I kommer til at høre fra os. 

 
 

7. Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab 
 

Et repræsentantsskabs medlem deltager i + et møde årligt og generalforsamling , et 
overkommeligt job. 
Repræsentantskabet udgør 27 melemmer, hvor bestyrelsen er en del af disse og er på 9 
personer, som vælges for en 3 årig periode. En gang årligt lægger repræsentantskabet en 
ideologisk linie for skolen og udpeger skolens bestyrelse. 

 
UDGÅR 
? 
 
PÅ VALG 
Astrid Raahede Brovn 
Jens Frellsen Kjems 
Marianne Viktor Hansen 
Lise Aaberg Seehuusen 
Birgit Velin 
Povl Asserhøj 
Thorkild Tøttrup 
Kathrine Velin 
Lotte Thyge 
 
VALGT 
Poul Asserhøj 
Marianne Viktor Hansen 
Claus Mygind 
Helle Staberg 
Jens Kjems 
Birgit Velin 
Thorkild Tøttrup 
Kathrine Velin 
Stine Marholt 
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SUPPLEANT  
Karen Skov Andersen 

 
VALG AF REVISOR SAMT REVISOR SUPPLEANT 
Jens Kjems 
 
REVISOR SUPPLEANT 
Birgit Velin 
 
 
9 Eventuelt 
 
UNDERGRUPPERING  TIL SKOLEKREDSEN AF TIDLIGERE ELEVER 
Stine Marholt tilføjede at målet for i år bl.a. er at danne en undergruppering for 
Skolekredsens bestyrelse af tidligere BHE elever, som kan komme med input.  
Kender I nogen? Så fortæl at det er en mulighed at deltage og få opfrisket gamle 
bekendtskaber og genopleve “Baune ånden”. 
 
Kom gerne med idéer til noget, som kan tiltrække tidligere elever- her er én: 
• En Kor arrangement.  

- Kan man lave et, og finde nogen som kan styre det? 
 
FOREDRAG 
Det har været tilfredshed med de 2 foredrag i 2017. Og Skolekredsbestyrelsen ønsker at 
fortsætte dette.  
 
• Ideer til foredrag modtages gerne 
• Mere reklame for arrangementet evt i form af nyhedsbrev  
• En SMS med påmindelse ca.  14 dage inden 
 
FLERE MEDLEMMER I SKOLEKREDSEN 
Vi diskuterede måder hvorpå vi kan rekruttere medlemmer og øge vores synligheden  
Vi kunne evt. et udsende et nyhedsbrev  
Lave attraktive arrangementer for medlemmer 
Forældre t-shirts ala skolekredsens– kan vi sælge dem? 
 
Kommentar:  
Skolekredsen skal fokusere på 1 ting for 2018, som vi vil ændre, som fx nyhedsbrev, eller 
et spændende arrangement. 

 
Kommentar:  
Der er behov for at motivere forældre til at deltage i generalforsamlingen. Vi skal invitere 
nuværende forældre til at komme til GF men evt også forhåndsinvitere de kommende. 
Hvordan, er en opgave som skolekredsen må arbejde på. 
 
Kommentar:  
Fra salen var der ros til flotte fotos og afviklingen af generalforsamlingen 2018. 

 
Tak fordi I kom. /  Annette  /  2. Marts 2018 


