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Referat   fra   Generalforsamling   i   Rysensteen   Alumneforening     

d.   5/3/21   
  

1. Velkomst   ved   formand   for   Rysensteen   Alumneforening   Jesper   Nygård   
  

2. Valg   af   dirigent   og   åbning   af   mødet   
a. Peter   Antonsen   blev   valgt   som   dirigent   

  
3. Aflæggelse   af   beretningen   ved   formanden   Jesper   Nygård   

a. Der   afholdes   i   overensstemmelse   med   vedtægterne   generalforsamling   
første   fredag   i   marts.   Sidste   års   generalforsamling   (d.   6/3/20)   var   det   
sidste   arrangement   inden   nedlukningen.   Siden   da   har   vi   grundet   
corona   været   nødsaget   til   at   aflyse   alle   begivenheder.   
  

b. Alumneforeningens   bestyrelse   har   ved   det   seneste   møde   besluttet   at   
gøre   kontingentet   gratis   i   en   midlertidig   periode.   Dette   initiativ,   som   er   i   
overensstemmelse   med   vedtægterne,   er   et   forsøg   på   at   gøre   en   
indsats   for   at   få   flere   af   de   yngste   årgange   af   alumner   til   at   melde   sig   
ind   i   foreningen   og   danne   tradition   for   at   blive   medlemmer   af   
alumneforeningen.   
  

c. Vi   håber   på   at   kunne   afholde   et   stort   fysisk   alumne-arrangement   
onsdag   d.   10.   november.   
  

d. Vi   arbejder   fortsat   videre   på   idéen   om   en   mentorordningen   men   venter   
i   øjeblikket   på   at   restriktionerne   bliver   løftet   for   at   kunne   afholde   
arrangementer.   

  
4. Regnskab   ved   revisorer   og   medlemmer   af   alumneforeningen   Erik   Pawlik   

og   Peter   Antonsen   
a. Peter   og   Erik   præsenterede   og   vedtog   regnskabet   
b. Saldo   pr.   31/12/20   på    24.503,90   kr.    overføres   til   næste   regnskabsår.   
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5. Valg   til   bestyrelsen:   
a. Ifølge   vedtægternes   §   5,   stk.   1   består   bestyrelsen   af   7   medlemmer,   

hvoraf   de   5   er   alumner.   Dertil   kommer   en   repræsentant   for   ansatte   eller   
tidligere   ansatte   og   en   repræsentant   fra   skolens   ledelse.   Af   §   5,   stk.   2   
fremgår   det,   at   2   alumner   og   de   ansattes   repræsentanter   er   på   valg   i   
lige   år.   De   øvrige   i   ulige   år.   
  

b. Bestyrelsen   består   aktuelt   af   følgende:   
i. Jesper   Nygård,   alumne   1981,   formand   –   på   valg   i   2022   
ii. Astrid   Læssø,   alumne   2000,   næstformand   –   på   valg   i   2021   
iii. Anna   Danielewicz,   alumne   2016,   medlem   –   på   valg   i   2022   
iv. Jakob   Dreyer,   alumne   2009,   medlem   –   på   valg   i   2021   
v. Lea   Krusell,   alumne   2016,   medlem   –   på   valg   i   2021   

vi. Rasmus   Bjørn,   ansat,   medlem   –   på   valg   i   2022   
vii. Gitte   Harding   Transbøl,   rektor,   udpeget   af   ledelsen,   medlem   

  
c. Følgende   tre   er   derfor   på   valg   i   2021:   

i. Astrid   Læssø,   alumne   2000,   næstformand   –   ønsker   genvalg   
ii. Jakob   Dreyer,   alumne   2009,   medlem   –   ønsker   genvalg   
iii. Lea   Krusell,   alumne   2016,   medlem   –   ønsker   genvalg   

  
d. En   enig   generalforsamling   valgte   de   tre   opstillede   til   bestyrelsen.   

  
6. Nyt   fra   Rysensteen   Gymnasium   ved   Rektor   Gitte   Transbøl   

a. Det   har   været   et   turbulent   efterår,   hvor   corona   har   fyldt   meget.   Elever   
og   lærere   har   været   hjemsendt   siden   julen   2020,   hvilket   har   været   
meget   hårdt   for   alle.   Vi   har   dog   et   stort   håb,   om   at   vi   kan   komme   
tilbage   inden   skoleårets   afslutning.   
  

b. Vores   hjemmeside   for    Skolens   Historie    er   med   stor   hjælp   Mads   
Laursen   Vig   blevet   opdateret   med   bl.a.   tekster   og   billeder   fra   
Rysensteen   og   fortællinger   fra   alumner   om   deres   tid   på   Rysensteen.   
Hvis   man   kunne   tænke   sig   at   bidrage   eller   har   idéer   til   denne   side,   er   
man   meget   velkommen   til   at   kontakte   os,   så   vi   kan   udvide   siden   
yderligere.   
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c. Rysensteens   globale   profil,   Global   Citizenship   Programme   (GCP),   har   

været   hårdt   ramt   af   coronaen.     
  
i. Pandemien   har   resulteret   i   at   den   nuværende   3.g-årgang   ikke   

har   kunnet   gennemføre   deres   GCP-rejser.   
    

ii. Vi   tilbyder   nu   3.g-eleverne   en   mulighed   for   at   gennemføre   
GCP-rejserne   i   4.g   til   efteråret   2021,   såfremt   det   er   muligt,   samt   
at   der   er   interesse   for   det   i   hver   enkelt   klasse.   Dette   har   gjort,   at   
vi   udskyder   de   nuværende   2.g’eres   GCP-rejser   til   foråret   2022.   
  

iii. Vi   afholdt   i   november   2020   et   arrangement,   hvor   alle   3.g’erne   
mødtes   virtuelt   med   eleverne   fra   deres   partnerskoler   fra   
forskellige   dele   af   verden.   Til   dette   arrangement   talte   eleverne   
om   kulturforskelle,   på   baggrund   af   hvordan   coronapandemiens   
havde   påvirket   deres   hverdag.   
  

d. Vi   har   fået   etableret   et   virtuelt   samarbejde   og   netværk   med   alle   vores   
partnerskoler   samt   nogle   nye   partnerskoler.   Dette   samarbejde   ville   ikke   
have   været   muligt   at   stable   på   benene,   hvis   ikke   det   havde   været   for   
coronapandemien   og   det   forstærkede   fokus   på   at   mødes   virtuelt   over   
platforme   som   Zoom.   

  
i. I   dette   netværk,   der   har   navnet   United   Global   Education   

Network,   har   vi   indtil   videre   afholdt   to   virtuelle   konferencer   
mellem   skolerne   i   netværket.   Her   har   vi   både   arrangeret   
muligheder   for   virtuelt   samarbejde   og   kulturmøder   mellem   
elever   og   muligheder   for   at   lærerne   fra   de   forskellige   skoler   kan   
besøge   hinandens   undervisning   og   lære   af   hinandens   
pædagogiske   idéer   og   metoder.   
  

ii. Netværkets   hjemmeside   kan   besøges   her.   
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e. Desuden   har   vi   i   februar   2021   skabt   tiltaget    Akademiet   for   tro,   håb   og   
kærlighed   og   alt   derimellem .   Her   afholder   vi   sociale   arrangementer   
over   virtuelle   platforme   som   Zoom,   hvor   lærere,   elever   og   også   
alumner   kan   mødes   virtuelt   på   trods   af   coronarestriktionerne.   
Arrangementerne   har   bl.a.   inkluderet   morgenyoga,   træning,   
konkurrencer   og   hyggestrik   samt   ugentlige   webinarer   m.   relevante   
oplægsholdere.   
  
i. Alumneforeningens   medlemmer   bliver   også   inviteret   til   disse   

arrangementer.   Bl.a.   har   vi   afholdt   et   webinar   med   temaet   
Ryssere   Gennem   Tiden ,   hvor   Mads   Laursen   Vig   interviewede   
skuespillerne   og   Rysensteen-alumnerne   Rasmus   Botoft   og   
Anders   Budde   Christensen   om   deres   tid   på   Rysensteen.     
  

ii. Akademiet   for   tro,   håb   og   kærlighed   og   alt   derimellem    er   et   
initiativ,   vi   bestemt   gerne   vil   fortsætte   med,   efter   vi   kan   komme   
tilbage   på   skolen   fysisk.   

  
7. Evt.   

a. Vedr.   translokation   2021:   Det   er   fortsat   meget   svært   at   sige   noget   om,   
hvordan   translokationen   (d.   26/6)   vil   blive   afholdt.   Vi   vil   meget   gerne   
undersøge   måder   at   invitere   jubilarer   med   eller   afholde   en   fejring   for   
disse   jubilarer,   når   vi   kommer   tættere   på   datoen   og   kender   mere   til   
restriktionerne   på   dette   tidspunkt.   Ved   sidste   års   translokation   
livestreamede   vi   arrangementet   for   alle   de   familiemedlemmer,   der   ikke   
kunne   deltage   fysisk.   Det   kunne   være   en   mulighed   for   alumner   at   
“deltage”   på   den   måde.   
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