
Generalforsamling i TGs Venner 12.april 2013 

Til stede: Mette Ringsted, Henrik Troest, Vibeke Vinten, Bent Andresen, Maria Marcia, Anne Bjerre 

 

1. Rektor blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. Derefter gav hun ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning:  

Foreningens aktivitet og berettigelse fremgår tydeligt af årets aktiviteter. 

Og det er dejligt, at vi stadigt kan holde liv i ’butikken’ vha den økonomiske ballast, som 

Kantineforeningens penge i sin tid gav til os.  

På positiv siden tæller en donation fra Gamle Elevers fest på 2000 kroner – og de har netop 

meddelt vores kasserer, at de afsætter 3000 kroner i år efter et pænt overskud fra festen i 

marts 18. 

En anden positiv tanke er sendt vores lille forening fra TGs Kulturforening, som i sine 

vedtægter §10 har indskrevet, at deres formue ved nedlæggelse af foreningen skal tilgå 

TGs Venner. 

Hvad ikke fremgår af regnskabet er, at vi fik tilført 4000 kroner fra Danske Bank til legater, 

som blev uddelt til 4 TG elever ved dimissionen 2017. Kriteriet er, at de har gjort noget 

særligt for trivslen på skolen. Vi håber, at det er et ’samarbejde’, som vi fortsat kan regne 

med. 

Bestyrelsen er blevet mindre uden at nye er kommet til. Sidste år valgte Bo Tarp og Kirsten 

Thomsen at træde ud. I år vil der igen ske personændringer, idet Anne Bjerre går på 

pension. Der skal altså vælges en ny kasserer.  

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab: Foreningen bruger flere penge end den får ind. 

Foreningen har stadigt penge til rådighed for legater og lån til elever i akut situation. 

Kassereren udfordrer ansøgerne på deres egen ydeevne. 

 

4. Kontingentfastsættelse: uændret (150,-) 

 

5. Medlemsforslag: ingen 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:   

Bestyrelsen fortsætter med et nyt medlem, netop den afgående kasserer Anne Bjerre, og 

med en ny kasserer: Kinna Høybye. 

Hun er lærer på TG med lang og god erfaring og kontakt til vores elever. Hun sad i 

Kantinebestyrelsen, da kantineforeningen blev lukket ned og var dermed med til at 

overdrage noget af overskuddet til TGs Venner. Velkommen i bestyrelsen. 

 

 

 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Vibeke Vinten og Bent Andresen blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: 

 

- Mette Ringsted takkede Anne Bjerre for hendes indsats i TGs Venner. Derefter 

meddelte Mette Ringsted, at hun også går på pension fra 1.8.18.  

- Anne Bjerre vil overdrage nødvendige dokumenter til den nye kasserer og sørge for at 

hun bliver kontoansvarlig. 

- Henrik Troest vil sørge for den varme linje til afdelingslederen i Danske Bank. Og 

undersøge muligheden for et større bidrag fra Danske bank. 

 

9. 13.04.18/AB 


