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16 tilstedeværende, 3 uden stemmeret
1) Præsentation af bestyrelsen
Se hjemmesiden
2) Valg af dirigent og referent
* Bestyrelsens forslag: Emil Rosenlund Andersen og Sofie Skyum	
  
Godkendt
3) Godkendelse af mødet
* Indkaldt 16. marts 2011 (min. 3 uger før)
Godkendt
4) Formandens beretning fra det forgangne år
Bestyrelsens sammensætning ændret:
Årgangsrepræsentanter sidder 2 år, i stedet for 3. Derudover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, som hver sidder i 2 år,
samt 3 suppleanter til bestyrelsen
Kontingentopkrævningen er ved at overgå til betalingsservice. Samtidig skifter vi vores pengebeholdninger sammen hos
Nordea, som vi i forvejen havde 1 af vores 2 konti hos, og som også højskolen har sine penge hos.
Sekretariatet er flyttet, da økonomien grundet overflytningen til betalingsservice i høj grad foregår vha EDB. Derfor er det
ikke længere Gunver, men skolens kontor, der står som kasserer.
Økonomisk krise har ramt FF: Det er for dyrt at udsende 2 blade, så FF-bladet bliver fremover en (selvstændig) del af
årsskriftet.
Skolen har hjulpet os ved at lade overskud fra gl.-elev-fester gå til os, så økonomien kan komme på fode.
Vi arbejder på at øge synligheden udadtil ved at arrangere events – både med højskoleaktiviteter ved større
arrangementer, samt mindre initiativer.
5) Orientering om Foreningen Frederiksborgelevers legatpulje
Det er ikke længere Maries personlige mailadresse og navn, der står på hjemmesiden, men der søges nu legater hos en
mailadresse, der hedder legater@ff-elever.dk.
Der er nu to årlige frister for søgning af legater; 1. september og 1. februar
4 elever har i år fået legater, og de har alle fået samme størrelse.
6) Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2010
Godkendt
7) Fastsættelse af kontingent
* Bestyrelsens forslag: 100 kr. årligt	
  

Vedtaget med 13 for, 1 blank.
8) Forslag fra bestyrelsen
* Vedtægtsændringer
Ændring af §1
Styrelsen stillede følgende navne til forslag:
* GrundtvigsX
* Grundtvigselever
* GHF-Elever
12 stemmer for en vedtægtsændring.
Det blev vedtaget, at en navneændring skal finde sted, men grundet meget lille stemmelighed er det
besluttet, at afstemningen var vejledende, samt at bestyrelsen har beføjelser til på et senere tidspunkt at
beslutte et nyt navn.
Den vejledende afstemning på generalforsamlingen gav resultatet 1: GHF-elver, 2: Grundtvigselever, 3:
GrundtvigsX.
Til gl.-elev-fest forår 2011 foretog vi endnu en vejledende afstemning, hvis resultat faldt ud til fordel for
Grundtvigselever.
Tilføjelse til §5b
Styrelsen stiller følgende beføjelser til næstformanden til forslag:
Næstformanden tildeles fuldmagt over foreningens konti og skal primært bistå bestyrelsen med
informationer herom.
De ovenstående vedtægtsændringer bliver stillet til valg v. generalforsamlingen 2011, hvor alle
medlemmer af elevforeningen har mulighed for at afgive deres stemme.
Vedtægtsændring med 10 stemmer for.
9) Forslag fra medlemmer
Ingen.
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
* 3 på valg
* Aske Birkelund Erbs og Christian Simmelholt genopstiller	
  
Gry Metz Meillier F2008 stillede op.	
  
Alle 3 valgt med 14 stemmer.	
  
11) Valg af revisor
* Inge Elsøe er på valg
Genvalgt med 14 stemmer.
12) Udpegning af æresmedlem
* Gunver Mariegaard
13) Evt.

Intet.

/Sofie Skyum, E2010

