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Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen for samtlige forældre på Tornbjerg gymnasium

Fredag d. 24. august 2018 kl 16.00
på Tornbjerg Gymnasium (lokale: K11)
Til stede: FP, AF, SW, LC
GENERALFORSAMLING I FORENINGEN
“TORNBJERG GYMNASIUMS VENNER”
Foreningen er en støtteforening for gymnasiets elever, og bestyrelsen håber, at alle forældre bliver medlemmer.
Årskontingentet er 200 kr.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent: FP valgt
2. Aflæggelse af beretning ved formand Flemming Petersen
TGs Venner har uddelt 9 legater til uddeling til studietur. 25% højere end tidligere, bl.a. pga. studietur til
destinationen Kenya.
Ønske fra elever om rentefrie lån til trængte elever er en ny ting, som administreres af SW. Grundig
ansøgning et must.
Behov for skabe er faldende i takt med elektronisk materiale og indtægt derfor også faldende.
Vore fodboldspil er blevet gjort gratis pga. faldende indtægt. Vi beder pedel om en heldigere placering
end på gang til C-blok.
Bestyrelsen var involveret i skolens årsfest (den praktiske del), men årsfest hører nu i aktivitetsudvalg
regi.
Hos Spare- og låneforeningen for lærere og lærerinder i Odense fik vi bevilget 20.000kr. til glæde for
vore elever.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Simon Worsøe
Regnskabet er godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret på 200 kr. Vedtaget.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
● På valg er:
Lærer Flemming Petersen, ønsker at fratræde pga. pensionering.
Lærer Simon Worsøe, ønsker genvalg.
Lærer N.N., nyvalg
●

Ikke på valg er
Lærer Lise Christiansen
Pedel Mogens Toft.
Lærer Anette Fog.
AF, SW, LC, TO alle genvalgt og FP fortsætter som formand (SW som kasserer)

6. Valg af revisor:
Lærer Lasse Baasch Engedal, ønsker genvalg
Lærer Per Apollo, ønsker genvalg som revisorsuppleant
Begge er genvalgt.
7. Eventuelt
Med venlig hilsen
Flemming Petersen, formand
Referat Lise Christiansen

