Generalforsamling i Duborg-Samfundet 29. 01. 2021
Pga Coronapandemien fandt generalforsamlingen sted over internettet via Google ‘Meet’.
Deltagerne var Erik Jensen, Gunnar Dyrvig, Lars Nielsen (tilsluttede sig kl.15.14 efter sin
arbejdstid), Elke Putzer, Christel Hansen, Editha Wehlitz og Ole Møller

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent
Erik Jensen var dirigent.
2. Valg af referent
Ole Møller skrev referat.
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
Erik læste Formandsberetning for året 2020-2021 op:
“Duborg-Samfundet er som alt andet i samfundet ramt af coronarestriktionerne. De planer
for året, som bestyrelsen tumlede med, kunne ikke realiseres. Vi havde drømt om en festlig
markering i forbindelse med skolens 100-års jubilæum, men hverken skolen eller DuborgSamfundet kunne virkeliggøre planerne. Dog lykkedes det skolen at få udgivet en smuk og
læseværdig jubilæumsbog.
Det synlige resultat af bestyrelsens arbejde i det forgangne år er Duborg-Samfundets
årsskrift. Der er grund til at takke bestyrelsen for det gode samarbejde om udarbejdelse og
distribution. Og vi skylder vores trofaste trykker Herbert Alsen stor tak for den fine opsætning
af hæftet.
Bestyrelsen har løbende haft mailkontakt, men har ikke fysisk været samlet. Vi håber, at det
bliver bedre inde i 2021, hvor der med vaccinen er skabt håb om mere normale tider. Vi har
kunnet glæde os over mailkontakt med mange tidligere Duborgelever, som er kommet med
forslag og ideer, og vi er altid lydhøre over for henvendelser.
Med en varm tak til alle vil jeg slutte denne beretning med det ønske, at vi må opleve et år,
hvor vi kan leve op til målsætningen at være bindeled mellem skolen og dens tidligere elever.”
Erik Jensen
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og
drøftelse samt godkendelse
Kassereren Gunnar Dyrvig aflagde Regnskab:

Regnskabet blev godkendt
5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag.
6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.
7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
Budgetforslag for 2021:
1200 €
1200 €
300 €
300 €

 


Trykning af årsskrift
Udsendelse af årsskrift
Boggaver til afgangselever
Møde for jubilarer

Diverse
Ny computer med software
Ialt

300 €
1000 €
4300 €

Kassebeholdning 4. 1. 2021
Indbetalinger sidste år

7622 €
3298 €

Bidrag foreslås uændret til 5€/40 dkr.
Budgetforslaget blev vedtaget.
Diskussion af indtægtskilderne. Forskelligt hvem der betaler i hvilke aldersgrupper. De nye
afgangselever bidrager ikke.
8. Valg af op til 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
Valg foretages for 2 år ad gangen, så derfor fortsat samme bestyrelse
Gunnar Dyrvig, Rudolf Føh, Erik Jensen, Lars Nielsen og Ole Møller.
9. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
Genvalg af Andrea Teebken-Grau og Signe Andersen
Det skal tydeliggøres i vedtægterne om suppleanterne er valgt for 1 eller 2 år ad gangen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
Valg foretages for 2 år ad gangen, så derfor samme revisor og revisorsuppleant:
John Windberg (havde meldt skr. afbud til deltagelse i generalforsamlingen) og som
revisorsuppleant Christel Hansen (accepterede igen valget).
11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)
Editha nævnte at det må være muligt at tydeliggøre hvad og hvor man betaler for årsskriftet
både i årsskriftet og på hjemmesiden og roste Duborg-Samfundet for at fastholde det årlige
kaffebord til jubilarerne i forbindelse med dimissionen og bad bestyrelsen diskutere boglegaterne. Elke bad om at årsskriftet også blev fastholdt i papirform og foreslog at elevnavne
kunne offentliggøres hvis eleverne på opfordring ikke gjorde indvendinger. Gunnar bad om et
bestyrelsesmøde inden juni hvor bestyrelsen bl.a. diskuterede forholdet til ‘Datenschutz’. Erik
nævnte at et af emnerne til næste årsskrift kunne være Duborg-Skolens forhold under Coronakrisen og duborg-studenters oplevelse af studier og uddannelse under Coronakrisen.
Sammenfattende skal bestyrelsen have in mente at
1. kontingent skal nævnes i hæftet med en egen rubrik, ligesom det er på hjemmesiden
2. vi skal drøfte boggaver og måske kort vende spørgsmålet om legater, selv om vores
kassebeholdning ikke just opfordrer til at genoptage denne praksis.
3. vi skal have formuleret, for hvor længe suppleanterne er valgt.
4. Hæftets fremtid

5. sikre, at vi overholder databeskyttelsesloven ved at indhente de kommende studenters
accept af vores brug af deres data. Hvis muligt gennem et møde med studenterne 2021 ellers
gennem skriftlig kontakt via skolen.
6. vi skal gennem beretninger søge at fastholde, hvordan skolen, lærere og vordende studenter
kom igennem coronaårets specielle undervisningsbetingelser.
7. fortsat give kaffe til jubilarsammenkomsten, når/hvis vi i 2021 overhovedet må samles.
Mødet blev afholdt i god ro og orden og Erik Jensen afsluttede mødet med et velment “Kom
godt hjem!”
ref. Ole Møller 29.01.21

