
Indkaldelse til generalforsamling i Rysensteen Alumneforening 

 

Fredag d. 2. marts 2018 kl. 17.30 – 18.00 

Lærerværelset, Tietgensgade 74, 1704 København V 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formand for Rysensteen Alumneforening Jesper Nygård 

 

2. Valg af dirigent og åbning af mødet 

 

3. Aflæggelse af beretning ved formanden Jesper Nygård 

 

4. Regnskab ved revisor og medlem af alumneforeningen Erik Pawlik 

 

5. Valg til bestyrelsen: 

I følge vedtægternes § 7, stk. 1 består bestyrelsen af 7 medlemmer, hvoraf de 5 er alumne. 

Dertil kommer en repræsentant for ansatte eller tidligere ansatte og en repræsentant fra 

skolens ledelse. Af § 7, stk. 2 fremgår det, at 2 alumner og de ansattes repræsentant er på 

valg i lige år. De øvrige i ulige år. 

  

Bestyrelsen består aktuelt af følgende: 

  

Jesper Nygård, alumne 1981, formand – på valg i 2018 

Astrid Læssø, alumne 2000, næstformand – på valg i 2019 

Anna Danielewicz, alumne 2016, medlem – på valg i 2018 

Jakob Dreyer, alumne 2009, medlem – på valg i 2019 

Johanna Mac Dalland, alumne 2017, medlem – på valg i 2019 

Mads Laursen Vig, ansat, medlem – på valg i 2018 

Gitte Harding Transbøl, rektor, udpeget af ledelsen, medlem 

  

Følgende tre er derfor på valg i 2018: 

Jesper Nygård, alumne 1981, formand – ønsker genvalg 

Anna Danielewicz, alumne 2016, medlem – ønsker genvalg 

Mads Laursen Vig, ansat, medlem – ønsker genvalg 

 

6. Nyt fra Rysensteen Gymnasium ved Rektor Gitte Transbøl 

 

7. Evt. 

 



Efter generalforsamlingen vil der være alumnetræf  / gammel elevfest for alle med følgende 

program:  

 

18.00 - 19.00:  

Rundvisning på Rysensteens lokaler på Flæsketorvet i Kødbyen (vi mødes i Salen) 

Der vil samtidig være udskænkning i salen for de alumner, der ikke ønsker at deltage i 

rundvisningen.  

 

Herefter: Kort velkomst ved formand Jesper Nygård i Salen 

 

19.00 - 20.00:  

“Mamse” kan købes i kælderen (mad lavet af elever) - spise og hygge i Salen (drikkevarer sælges) 

 

20.00 - 20.30:  

Underholdning i Salen ved Rysensteens lærerband 

 

20.30 - 23.00:  

Fri leg blandt alumner i Salen 


