
 

Formandsberetning 2020 
 
Ovenpå det foregående år med persondataloven og udarbejdelsen af det nye grafiske udseende til 
vores blad, Zoom, har der været helt anderledes ro på i år. Hvilket har været rigtig rart - og givet os 
endnu mere energi og lyst til at gå i dybden med indholdet af bladene i stedet.  
 
Vi har afholdt 6 møder i det forgangene år. Det første af vores møder ville vi have afholdt på 
skolen, men da hele elevflokken var på udendørstur ved Slåen sø, besluttede vi os for at blive i 
Århus, da vi alle bor der. I stedet besluttede vi os for at lave aftensmad sammen for at lære 
hinanden at kende inden vi begyndte vores fremtidige samarbejde. De efterfølgende møder blev 
afholdt på skolen, da vi mener at det er vigtigt at vise vi er en forening der også er til for de 
nuværende elever. 
Ligesom alle andre, har vi også mærket til Corona. Derfor har vi afholdt flere af vores møder 
online. At møderne blev online gjorde nogle ting lidt mere besværlige, som at underskrive tidligere 
referater, underskrivelse af en ansættelseskontrakt og andre småting, men ikke noget vi ikke 
sidenhen har fået fulgt op på.  
 
Medlemmer 
Sidste år havde vi store problemer med at finde nye kandidater til bestyrelsen. Faktisk fandt vi de 
to nye kadidater på dagen. Derfor blev det vedtaget at vi fik lov til at være 4 medlemmer indtil 
næste generalforsamling. De to nye bestyrelsesmedlemmer Randi Korneliussen og Maiken 
Helligsø kom som kaldet. Sammen med Christina Bjerregaard og jeg selv, Mathilde Nex, har vi 
holdt hjulene kørerende. Heldigvis har arbejdsbyrden været tilpas til at vi har været en mand i 
underskud.  
 
Situation 
Vi startede året ud med at danne os et overblik over de nærmeste opgaver. På grund af det store 
pres fra det forgangne år havde vi ret travlt med at færdiggøre det næste Zoom blad. Heldigvis 
havde vi jo fået to nye friske hoveder, fuld af ideer, med i bestyrelsen, så det lykkedes os faktisk 
næsten at planlægge de næste to blade til det første bestyrelsesmøde. Dette har gjort at vi derfra 
hele tiden har været et blad foran. Vi er allerede i gang med bladene til 2021. Dette forspring har 
givet skribenterne, journalisten og skolen mere tid til deres opgaver med bladet. Specielt fra 
skolen hører vi at de er meget glade for at have ordentlig tid til at ordne korrektur og finde småfejl 
inden at bladet sendes videre til tryk. Vi er bare glade for at vores blad ikke er til unødvendig gene 
for skolen sekretær og Robert. 
Som noget af det allerførste skulle Danske Bank have oplysninger på den nye bestyrelse – og de er 
ikke sådan lige at stille tilfredse, da de også selv skulle have styr på hvad den nye persondatalov 
forlangte af dem. 28 mails, 5 laaange opkald til Danske Bank og et utal af beskeder til bestyrelsen 
senere fik vi endelig styr på det hele.  
 
Revisor 
En af de løse ender vi overtog fra tidligere bestyrelse var vores revisor. Jens Olesen lovede at 
revidere vores regnskab til vi fandt en fast revisor. Det er derfor ham der har revideret vores 
regnskab for 19/20. Heldigvis er det lykkedes os at finde en fast revisor, som vil overtage fra Jens 



 

til 2021 regnskabet. Her har Jesper Blond Jensen taget opgaven til sig, hvilket vi er meget 
taknemmelig for.  
 

Gave 
Hvert år giver elevforeningen en gave til skolen. Gaven har tradition for at være synlig og til gavn 
for eleverne på skolen. Bålhytten, Poolbord, nye sangbøger og AV-udstyr er eksempler på tidligere 
gaver som elevforeningen har givet. Vi spurgte Robert ad om skolen havde nogle ønsker, hvortil 
han svarer penge til lamper og møbler til den nye dagligstue i det nyrenoverede kollegie. Dette 
synes vi var en god ide, da vi håber det vil skabe nyt liv i de nye rammer.  
 
Det nye Zoom 
Vi er stadig enormt stolte over det nye udtryk i bladene, og vi håber at I også nyder den. Men da vi 
er skiftet over i et andet design program til opstillingen af bladet, har vi været nødsagtigt til at 
ansætte en grafisk designer. Heldigvis fandt Robert en elev på skolen, Sofie Brixen, som kendte til 
programmet. Derfor er hun ansat til at varetage denne opgave.  
 
Nye kandidater 
Christina Bjerregaard og jeg selv har valgt at trække os fra bestyrelsesarbejdet og genopstiller 
derfor ikke. Der skal derfor findes tre nye kandidater og en suppleant til den nye bestyrelse. Igen i 
år har det været svært at finde kandidater til at stille op til generalforsamlingen. Vi brainstormede 
os frem til ca. 25 navne, som vi har spurgt om at stille op – heraf har 2 sagt ja til opgaven, hvilket vi 
er enormt glade for! Men dette betyder at der stadig mangler en til bestyrelsen og en suppleant. 
Hvis der skulle sidde en og læse dette nu, som tænker at dette kunne være noget 
bestyrelsesarbejde for dig, hører vi derfor meget gerne fra dig! Som det er nu, er arbejdsbyrden 
ikke ødelæggende stor for de fire medlemmer, men eventuelle nye medlemmer vil blive taget 
imod med kyshånd.  
 
Tak 
Jeg vil gerne til slut takke Robert Bladt og de andre ansatte på skolen som har hjulpet os i vores 
arbejde. Tak, for det store stykke arbejde i gør med vores blad og elevstævne for os og tak at vi 
altid kan henvende os til jer. Specielt skal der lyde en stor tak til Robert, som virkelig har hjulpet os 
meget. Det er dejligt at du altid står klar når vi ikke lige selv ved hvad vi skal stille op. 
 

- Mathilde Nex 


