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Referat af ordinær 
generalforsamling i 
Rysensteen Alumneforening 
1. marts 2019  
 
 
 
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: 

Jakob Dreyer, alumne 2009, medlem – ønsker genvalg  
Astrid Læssø, alumne 2000, næstformand – ønsker genvalg  
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Johanna Dalland, alumne 2017 medlem – ønsker ikke genvalg  

6. Nyt fra Rysensteen Gymnasium ved Rektor Gitte Transbøl  

7. Evt.  

 
Referat: 
 
Ad 1: Medlemmerne ved generalforsamling blev budt velkommen af formand Jesper Nygård 
 
Ad.2: Jakob Drejer blev valgt til dirigent 
 
 
Ad. 3: Aflæggelse af årsberetning ved formand Jesper Nyård 
 

Vi er nu 3 år inde i dette projekt, som på en og samme gang er kerne-dansk og samtidig 
inspireret af amerikanske skolers tradition for at bevare kontakten mellem skole og tidligere 
elever gennem alumneforeninger.  
Vi bliver ikke en institution fra den ene dag til den anden, men vi vokser hele tiden, og det 
skyldes medlemmernes engagerede indsats. I øjeblikket er vi inde i en fase, hvor vi skal finde 
ud af, hvordan vi kan bevare den store interesse fra "ældre" generationer og tiltrække flere af de 
nyudklækkede studenter. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde en række forskelligartede 
arrangementer i løbet af året.  

 
Det seneste år har fx. budt på:  
 

a: Gl. elevfest første fredag i marts 
b: Alumnekomsammen med deltagelse af nuværende elever, som fortalte om GCP oplevelser 
anden onsdag i november 
c: Foredrag af alumner for 3.g elever om "skæve" karriereveje (april 2018) 

 
Derudover har Jakob Drejer foreslået en mentorordning, hvor en eller flere nuværende elever 
bliver knyttet til et alumnemedlem, som mødes med dem et par gange om året og giver gode 
råd til fx. uddannelses- og karrierevalg . 
 
Medlemstallet er oppe på 258 på dags dato. Det er absolut en ambition, at øge antallet markant 
i løbet af indeværende år – bl.a. ved at sikre tilslutning fra de kommende studenter.  
 

 
Ad. 4: Regnskabsfremlæggelse ved revisor Erik Pawlik  
 

Regnskab blev fremlagt og godkendt. Anmærkningsfrit. 
Egenkapitalen er pr. dags dato 22.060,52 kr.  
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Ad.5: Lea Krussel blev valgt som nyt alumnebestyrelsesmedlem, da Johanna 
Dalland er trådt ud, fordi hun nu læser i Aarhus. Resten af 
bestyrelsesmedlemmerne er genvalgt. 
 
Ad.6: Formanden ønskede rektor Gitte Transbøl tillykke med de 60 år og gav 
ordet videre til hende; Nyt fra Rysensteen gymnasium ved rektor Gitte Transbøl: 
 

a: Rysensteen har fået designet ny hjemmeside (www.rysensteen.dk) 
 
b: I år er sidste år med faget AT (almen studieforberedelse) Når dette fag udgår er ryggraden i 
al tværfaglighed GCP og SRP (den store skriftlige opgaver i 3g) 
 
c: I 2018 havde Rysensteen det højeste gennemsnit landet. Ift. løfteevnen (hvor meget skolen 
løfter eleverne ift. socioøkonomiske sammenlignelignelige elever på andre gymnasier), lå 
skolen nr. 9. 
 
d: Pga. presset økonomi måtte Rysensteen opsige 4 lærere  med virkning fra slutningen 
skoleåret 2018-2019 
 
e: Rysensteen har sammen  bl.a. uddannelsesforskeren Steen Beck lavet bogen ”Veje til 
verdensborgerskab” om Global Citizenship Programme. Den udkommer 5 april 

 
F: I løbet af marts og april måned får Rysensteen Gymnasium besøg af 9 af de 13 partnerskoler i 
udlandet. Der vil alt i alt være mere end 150 besøgende elever.  
 
Evt.  
Formanden Jesper Nygård ønskede Jakob Drejer tillykke med genvalg, Astrid Læssø for genvalg, 
Lea Krussell for nyvalg og roste Johanna Dalland for indsatsen.  
 
 
Referent: Anders Schultz/Gitte Transbøl 
 


