
Referat af generalforsamling 
Duborg-Samfundet lørdag den 28.01.2023 kl. 15 i Duborg-Skolens kantine.
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8 fremmødte


-

1. Valg af dirigent 

Erik Jensen blev valgt


2. Valg af referent 
Ole Møller blev valgt


3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, 
- derefter spørgsmål og drøftelse

Beretningen blev omdelt - (se bilag 1). Beretningen blev vedtaget


4. Aflæggelse af regnskab, 
Regnskabet er underskrevet af revisor og kasserer.

Regnskabet blev fremlagt af Gunnar Dyrvig (kassereren), drøftet og 	
godkendt. Regnskabet for 2022 er vedlagt som bilag 2.

Derudover gjorde kassereren rede for Duborg-Samfundets økonomiske 
situation (vedlagt som bilag 3).

Dyrvig nævner ‘Datenschutz’ - der er problemer med at få de relevante 
underskrifter med tilladelser til registrering af eleverne, der forlader skolen, i 
Duborg-Samfundets kartotek. Det overvejes, hvordan vi i samarbejde med 
skolen kan klare problemet.

Alle lærere på skolen har fået årsskriftet 2022 i deres postskabe.

Mere oplysning til elever og lærere om, hvad Duborg-Samfundet er, er

nødvendig

Ang jubilarerne bør vi sikre os, at vi får tilmeldinger fra dem, der vil komme i 
forbindelse med dimissionen, så der ikke dækkes op til for mange som sidste 
år.


5. Forslag fra bestyrelsen 
Der bør findes en ny redaktør da ‘den gamle redaktør’ gerne vil aflastes. Der 
skal findes en ny redaktør. Flere er spurgt. Jørg Asmussen vil gerne være 
med.


6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
- Ingen forslag er indkommet.


7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag 
 

Budgetforslag for 2023:

Trykning af årsskrift	 	 2000 €




Udsendelse af årsskrift		 1100 €

Boggaver til afgangselever 	   300 €

Møde for jubilarer	 	   300 €

Diverse	 	 	 	   300 €

Ny computer med software	 1000 €

Ialt	 	 	 	 	 5000 €


Bidraget fastholdes på 5 € / 40 dkr	 


11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning) 
Christel Hansen: Duborg-Samfundet er for lidt synligt på skolen. Kunne man evt. 
‘koble’ Duborg-Samfundet på elevernes lokale og ‘elevråd’ på skolen? Evt. lave 
en slags opslagstavle? Evt. lave ‘et kvartalsbrev’.

Evt. Vil Duborg-Samfundet være til stede på årsmødepladsen i Duborg-
studenternes bod (årsmøderne 9.-11. Juni 2023).


Næste bestyrelsesmøde mandag 15. Maj 2023 kl 11.00 - hos Gunnar Dyrvig.

Til dette møde inviteres også Jørg Asmussen og Andrea Teebken.


28.01.23 - Ref. Ole Møller




Ole Møller
Bilag 1
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Ole Møller
Bilag 2



Bilag	3	

Duborg-Samfundet	januar	2023	

Økonomisk	situa;on:	

Formue	31.	12.	21:	9573	€	 	 	 Formue	31.	12.	22:	8745	€	

Indbetalinger	2021:	4260	€	 	 	 Indbetalinger	2022:	3151	€	

Formuetallene	er	ikke	helt	sammenlignelige:	Trykning	for	2020	(1100€)	blev	først	betalt	
2022.	Til	gengæld	er	forsendelse	for	2022	endnu	ikke	betalt.	Da	Scorzak	ikke	kunne	forsende	
har	Herbert	Alsen	fundet	et	alterna;v,	pris	ukendt,	skøn	1000	€.	Reelt	er	formuen	nok	faldet	
med	ca	1000	€.	

Herbert	Alsen	ser	ud	;l	at	blive	dyrere,	så	vi	skal	ikke	trykke	unødvendigt	mange	årsskriXer:	

2019:	1400	expl,	1300	€				2020:	700	expl,	1100	€				2021:	900	expl	1974	€		2022:	1000	expl,		

Antageligt	vil	indbetalingerne	forsat	falde,	da	de	ny	årgange	bidrager	minimalt.	

Ole Møller
Bilag 3


