
Referat af medlemsmøde i Trivselsfonden mandag d. 29. oktober kl. 
19.00 

 
 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere: 

Efter velkomst fra rektor Anette Holst, blev sanginspektør Mogens 
Halken valgt som dirigent. 
 

2. Kort orientering & beretning om fondens virksomhed i det 
forgangne år v/ formanden 
Michael Aage Jensen orienterede om aktiviteter i Trivselsfonden, her i 
blandt eksempler på uddelinger, samt indtægtsgivende arrangementer. 
Han takkede elever, forældre, lærere og administrativt-teknisk personale 
samt bestyrelsen for indsatsen. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 v/ kassereren.  
Kjeld Hansen gennemgik regnskabet – heriblandt uddelinger og 
indtægtsgivende aktiviteter i 2017 samt forklarede om økonomiens 
sammensætning generelt. 
 

4. Godkendelse af punkt 2 og 3 
Beretning og regnskab blev godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
5a: Medlemsmødet godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 
– en ændring af fondens årlige uddeling fra max 85% til max 96 % af 
årets indtægter. Sådan ser fondes nye paragraf 7 ud: 

§ 7. REGNSKAB OG FORMUE 

 
STK. 2. Af de årlige indkomne gaver, renter og nettoindtjening ved 
arrangementer og servicekorpsets aktiviteter må i det følgende regnskabsår 
højst anvendes 96%. Resten af beløbet skal henlægges til formuen. Såfremt 
der i et år ikke skønnes behov for at anvende hele det disponible beløb, kan 
det overskydende beløb overføres til det/de efterfølgende år. 
 

6. Orientering vedrørende indeværende års planer og budget. 
Formanden orienterede om de kommende arrangementer i resten af 
2018 og foråret 2019. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt forældre og evt. blandt 
udgåede elever.  
Tre forældre blev valgt som medlemmer/suppleanter til 
bestyrelsen: Morten Ankjær (Jonathan 3.x), Mikkel Wolf (Karl 3.x) 
og Lena Lognnes (Tahar 3.u).  



 
 
 

8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning for det kommende år. 
Se listen over bestyrelsen sammensætning på vedhæftet doc. 
 

9. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret, den anden 
valgt blandt medlemmerne. 
De to nu værende revisorer blev genvalgt:  
Ekstern: Ernest og Young (Jesper Jørn Pedersen)  
Intern: Jacob Helmer Mørch 
 

10. Evt. 
En opfordring fra dirigenten om at tilmeld sig fondens servicekorps 

resulterede i 2 fulde A4 sider med navne og e-mailadresser på 

hjælpsomme forældre. 


