
Referat   af   ordinær     
generalforsamling   i     
Rysensteen   Alumneforening     
6.   marts   2020   
  
  

Referat   fra   Generalforsamling   i   Rysensteen   Alumneforening     
d.   06/03/20   

  
1. Velkomst   ved   formand   for   Rysensteen   Alumneforening   Jesper   Nygård   

  
2. Valg   af   dirigent   og   åbning   af   mødet   

a. Erik   Pawlik   blev   valgt   som   aftenens   dirigent    
  

3. Aflæggelse   af   beretning   ved   formanden   Jesper   Nygård   
a. Altid   arrangement   første   fredag   i   Marts.   Fokus   på   at   tiltrække   unge.   

Arrangement   1   onsdag   i   November.   Mere   fagligt   fokus.     
  

b. Alumneforeningens   bestyrelse   mødes   2   gange   om   året.   Arbejder   med   at   
styrke   tilstedeværelse   på   sociale   medier   og   tiltrække   flere   medlemmer.   Det   
tager   tid   at   få   stablet   en   forening   på   benene.   Bestyrelsen   er   meget   åbne   
overfor   forslag   til   forbedring   og   udbredelse   af   foreningen.     
  

c. Alumneforeningen   har   også   været   arrangør   for   et   event   for   3.g’ere   om   
fremtid/karriere.   Mentorprogram   er   ved   at   komme   op   at   stå.   Formålet   med   
begge   er   at   give   ro   og   perspektiv   til   de   unge.     

  
d. Mentorordningen   starter   d.   30/4   med   frivilligt   oplæg   for   eleverne.     

  
4. Regnskab   ved   revisorer   og   medlemmer   af   alumneforeningen   Erik   Pawlik   og   

Peter   Antonsen   
a. Peter   præsenterede   regnskabet.     
b. Overskud   på    21.564,10   kr.    overføres   til   næste   regnskabsår.    

  
5. Valg   til   bestyrelsen:   

a. Følgende   tre   er   på   valg   i   2020:   
-   Jesper   Nygård,   alumne   1981,   formand   –   ønsker   genvalg   
-   Anna   Danielewicz,   alumne   2016,   medlem   –   ønsker   genvalg   
-   Mads   Laursen   Vig,   ansat,   medlem   –   ønsker   ikke   genvalg   
Bestyrelsen   beder   Mads   om   stadig   at   være   tæt   knyttet   til   bestyrelsen.     

  
b. Rasmus   Bjørn   er   indstillet   af   bestyrelsen   og   ønsker   at   stille   op   til   valg.     

  
c. En   enig   generalforsamling   vælger   de   tre   opstillede   til   bestyrelsen.     
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6. Om   status   på   Rysensteen   
a. Vi   har   nu:   14   1.g-klasser,   13   2.g-klasser,   13   3.g-klasser.   Efter   planen   får   vi   

ansøgere   til   14   klasser   til   næste   år.   
  

b. GCP-profil   ikke   godkendt,   men   GCP   kører   videre.   14.   klasse,   K-klassen,   har   
partnerskole   i   Kampala,   Uganda.    Eleverne   i   K-klassen   søger   penge   til   
genbesøg   fra   Uganda   hos   DUF.   Vi   arbejder   på   ny   partner   skole   i   Singapore.   
  

c. Coronavirus   mærkes   også   her.   Partnerskole   i   Boston   har   meldt   afbud.   
Udveksling   til   Bretagne   er   aflyst.     

  
7. Udnævnelse   af   Æresmedlemmer   

a. Klaus   Olsen   blev   udnævnt   til   Æresmedlem   af   alumneforeningen.   
  

b. Mads   Vig   udnævnes   til   Æresmedlem   af   alumneforeningen.     
  

c. Man   kan   indstille   til   bestyrelsen,   hvis   man   har   forslag   til   æresmedlemmer.     
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