Elevsamfundet - Formandens beretning – 2019-2020, ”Corona året”
Atter en gang kunne Foreningsåret ligesom sidste og forrige år kun lige akkurat kunne samle de efter
vedtægterne nødvendige 4 bestyrelsesmedlemmer. Vi ville sammen gennemføre foreningens 100 års jubilæum
som derved faldt sammen med skolens eget 125 års jubilæum.
Atter, har vi med nogenlunde held, kunnet holde distancemøder via Skype. MEN, i år måtte vi sande at Covid19 og myndighedernes tiltag gjorde at vi hverken kunne afholde bestyrelsesmøder eller det ellers planlagte
Årsmøde inden udgangen af Marts.
Men, tilbage til vores år 2019. Vi havde sat vores ambitioner højt og saneret vores Idekatalog
(https://www.ijgelevsamfund.dk/jubi100 ) til vi alle mente var realistisk. Men, desværre rakte viljen og
mulighederne ikke. Det eneste vi lykkedes med, var at skrive ElevSamfundets 100års jubilæumsskrift, uddele
enkelte eksemplarer på skolens Jubilæumsdag og publicere det (her: https://www.ijgelevsamfund.dk/100årsjubiskrift).
Da vi må sande endnu engang at økonomien var den største blokering for flere af de aktiviteter vi gerne vil
udføre. Fondsansøgningerne har ikke givet resultat, og tager megen tid at skrive. Derfor også ønsket om en
tilbagevenden til den tidligere model af vedtægterne, hvor alle medlemmer skal betale kontingent. Det gratis
medlemskab vi havde mellem 2015 og 2019 har ikke givet os flere medlemmer.
Skolens bestyrelsen bifaldt, som vi skrev i sidste årsberetning. at vi kan ansøge fonde om Digitalisering af
skolens arkiv! Dette har vi alle ment var vigtigt, idet vi gerne vil dreje foreningens formål i retning af:
”Elevsamfundet ser sig selv som bindeleddet imellem tidligere elever, skolens historie og nutidens elever og skolen”.
Eller sagt med et enkelt ord, måske i tidens ånd: Kulturbærer
Vi må se om den kommende bestyrelse kan tage dette emne op, da det haster med at få styr på arkivalierne.
Bestyrelsen har med vemod modtaget besked for nyligt, at den mangeårige forkvinde for ElevSamfundet
Annelise Toftehøj er afgået ved døden. Vi erfarede at hun havde en hel del materiale vedr. ElevSamfundet
mellem årene fra primo/medio 1960 frem til 2015 som nu desværre er kasseret.
Driften af ElevSamfundets hjemmeside, er nu overgået til en firma: Computopic (https://computopic.dk), med
de samme betingelser som før. Paolo Poggi, som udviklede hjemmesiden og har driftet det fra starten, er nu
fastansat i samme firma.

Samarbejdet med Skolebestyrelsen.
Som de nye forvaltningsregler er givet til de Private Skoler, og som skolens bestyrelse signalerede ved mødet vi
havde Januar 2018, skal opretholdelsen af ES hvile økonomisk i sig selv. Skolens midler må alene anvendes til
Skolens drift.
Vi håber derfor at de kommende vedtægter vil muliggøre vi kan flere medlemmer som derved kan skaffe lidst
kapital til vores aktiviteter. Senest har Rie foreslået vi overvejer CrowdSourcing og jeg selv mener vi måske kan
få foreningen betænkt ifm. Testamenter eller Sponsorater. Vi må håbe det er muligheder som den kommende
bestyrelse får held med.
Hvis vi kan dreje foreningens formål i retning af ”kulturbærer” som nævnt, forudsætter dette nok et tættere
samarbejde med skolen. Dette vil efter min mening, ikke kunne ske alene igennem Skolebestyrelsen men
forudsætte at der er udpegede ’kontaktpunkter’ for de emner vi aftaler med skolen skal være
omdrejningspunkterne. Udover den aktuelle Arkiv Digitaliseringsidé – som bør beskrives mere detaljeret - vil
BroBygningsideen vi har i vores formålsparagraf, måske atter være noget der kan startes med skolens lærere.
Der kan sendes/skrives materiale til Lærermedlemmerne af skolebestyrelsen, til fordeling blandt Lærerne.

Skolen’ og ES’ jubilæer på henhv. 125 og 100 år
Vi havde gerne set at skolens eget 125 års jubilæum blev slået sammen med ES’s 100års jubilæum. Vi foreslog
dette allerede foråret 2018. Dette blev aldrig modtaget endsige kvitteret for af ”tovholder” som skolen havde
udpeget. Vi måtte derfor stå på egne ben, viste det sig i foråret 2019.
Når skolens vedtægter netop i dette efterår er blevet revideret, er ES’s rolle reduceret i
bestyrelsessammenhængen, da der er indføjet dette i §4 Stk 1 om bestyrelsen sammensætning nu står ” … et
medlem skal være tidligere elev på skolen (f.eks. et medlem fra ”Elevsamfundet” efter indstilling fra dette)”
Der kan således etableres en Skolebestyrelse, selvom ElevSamfundet måtte lukke helt.
Vi krydser fingre for at bestyrelsen for ES kan samle mindst 4 for at gå den kommende tid i møde dels med
usikkerheden om ES’s fremtid og dels den herskende usikkerhed omkring forsamlingsforbud ifm Corona.
Jeg selv vil sige tak for denne gang, og takker for samarbejdet og håber det bedste for foreningen.
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