
Epos Elevforening Ordinær

Generalforsamling
24/03/2023

Formalia:
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

- Dirigent: Maya Hindsberg uden kampvalg
- Referent: Mikkel Bistrup Andersen vælges uden kampvalg
- Stemmetællere: Johannes Madsen og Anna Hultengren vælges uden kampvalg.

Forretningsordenen godkendes af generalforsamlingen.

Der diskuteres ankelse af personsag. Bestyrelsens beslutning fastholdes.

Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen.

Regnskab og Budget v. Kasseren godkendes af generalforsamlingen.

Behandling af indkomne forslag – opsamling
Resultatet af afstemninger er anført i den nedenstående tabel. Forslagene i deres
fuldkommenhed er anført bagefter.

Vedtægtsændringer skal vedtages ved 2/3 flertal
Andre afstemninger skal vedtages ved 1/2 flertal

Forslag Resultat

1.1 Enstemmigt vedtaget

1.2 Vedtaget⅔ flertal

1.3 1.3 Vedtaget. 1.3.1 Falder.



1.1 Forslag til ændring af vedtægter af bestyrelsen

Ændring:

§3 Stk. 2. Man bliver medlem ved at indsende en gyldig indmeldingsblanket til

bestyrelsen.

Ændres til:

§3 Stk. 2. Man bliver medlem ved at benytte det digitale medlemssystem.

Motivation:

Bestyrelsen vil gerne have at vedtægter rent faktisk lever op til vores reelle praksis

1.2 Forslag til ændring af vedtægter af bestyrelsen

Ændring:

§3 Stk. 3. pkt. 1. Bestyrelsen kan eksludere eller undlade at optage en person som medlem,

hvis personen ikke har en tilstrækkelig tilknytning til Efterskolen Epos. Bestyrelsens

beslutning kan ankes på næste generalforsamling ved at indsende en skriftlig klage til

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændres til:

§3 Stk. 3. pkt. 1. Bestyrelsen kan eksludere eller undlade at optage en person som medlem,

hvis personen arbejder imod foreningens formål eller bryder med foreningens værdier.

Bestyrelsens beslutning kan ankes på næste generalforsamling ved at indsende en skriftlig

klage til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

1.3 Forslag til ændring af vedtægter af Ingrid Kaaber Pors

Ændring:

§1 Stk. 1. Foreningens navn er ”Epos Elevforening” - omtalt som ”foreningen”.

Ændres til:

§1 Stk. 1. Foreningens navn er ”Epos’ Epoke” - omtalt som ”foreningen”, “Epos Elevforening”

eller “Elevforeningen”.

Motivation:

Foreningens navn har længe været en stor modstand, når foreningen skal søge fondsmidler,

og det vurderes, at være den største barriere i forhold til at blive folkeoplysende. Derfor vil

jeg gerne ændre navnet juridisk, så det bliver nemmere. Vi vil stadig hedde Epos

Elevforening til dagligt.



1.3.1 Ændringsforslag til ændringsforslag 1.3

Ændring:

§1 Stk. 1. Foreningens navn er ”Epos Elevforening” - omtalt som ”foreningen”.

Ændres til:

§1 Stk. 1. Foreningens navn er ”Epos’ Ungdomsforening - omtalt som ”foreningen”.

2. Fastsættelse af kontingent.
Resultatet af afstemninger er anført i den nedenstående tabel. Forslagene i deres
fuldkommenhed er anført bagefter.

Forslag Resultat

100 kr. 100 kr. [Enstemmigt]

3. Valg af bestyrelse og suppleant
Menigt Medlem
Opstillet er: Andreas Hertz, Liv Trier, Thomas Valdemar, Peter Kamrath, Harry Rasmussen,
Albert Jensen, Anna Voss, Agnes Aarup

● Anna Voss valgt som bestyrelsesmedlem

● Liv Trier valgt som bestyrelsesmedlem

Suppleant
Opstillet er: Andreas Hertz, Thomas Valdemar, Peter Kamrath, Harry Rasmussen, Albert
Jensen, Agnes Aarup

● Andreas Hertz valgt som første suppleant

● Harry Rasmussen valgt som anden suppleant

Bestyrelsen og suppleant
Ingrid Kaaber Pors Forperson (Ikke på valg)

Johannes A.K. Madsen Næstforperson (Ikke på valg)

Mikkel Bistrup Andersen Kassér (Ikke på valg)

Anna Voss Bestyrelsesmedlem

Liv Trier Bestyrelsesmedlem

Andreas Hertz Første suppleant

Harry Rasmussen Anden suppleant

4. Eventuelt
Der fortælles om de nye foreningslokaler, og seje projekter, som man kan være en del af.


