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Kære bestyrelsesmedlem - og Jakob 
 
 
Du indkaldes hermed til VGV' s 81. bestyrelsesmøde den 17.11.16. kl. 17.30 på VG (Lærerværelset) 
  
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent 
a. Mie 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Godkendt 

3. Meddelelser, herunder medlemstal, økonomi og betalingsform 
a. Der er nyt informationsskrift pga. ny gymnasiereform, der sker dermed også nogle 

omstruktureringer i forhold til undervisningsforløb, AT ture, mere fokus på 
karrierevalg, digitalisering mv.   

b. Elevantallet er stort, eller for stort, grundet intet frafald i dette år. Derudover har der 
været mange ansøgere for dette år. Elevtallet er ca. 1100, næsten 1200.  

c. Pga. Reformen skal der også ske nogle økonomiske stramninger.  
d. AT faget droppes, men man arbejder på at skabe et nyt metode orienteret fag.  
e. SRP bliver til både en mundtlig og skriftlige eksamen 
f. Danmarks Indsamling d. 28 januar, hvor VGV gerne vil kunne bidrage. Virum-Sorgenfri 

Handelsstandsforening vil gå i samarbejde med VGs deltagelse i Danmarks Indsamling.  
g. Der er åbent hus d. 10 januar k.19.30 => Om VGV deltager, afhænger om nogle har 

mulighed for at deltage. => Præsentation af VGV og den nye hjemmeside: SOFIA, 
EMMA & JAKOB? 

h. Musical i uge 48 med Beatles: Hey Jude 
i. Medlemstal: 110-112 ca.  
j. Stadig problemer med rekruttering  
k. Økonomi: Vi har fået 3 års medlemskab, hvilket har vist sig at være en god ordning. Så 

frem, at der hvert år vil komme 1.g elever der køber samme abonnement type.  
l. Mobilepay virker nu! 
m. Der er kommet inspirationsbank med mulige oplægsholdere fra jubilæumsfesten. GRIB 

VIDEN foredragsrække, som kommer i bonusmodulet. Musikere, forfattere mv.  
 

4. Nyt Logo, Anne 
a. Da VG fik nyt logo, blev VGV tilbudt at få lavet et nyt.  
b. Filen med det nye logo skal tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer! 
c. Ved brug skal logoet bruges i højre hjørne, samt som signatur på mail.  
d. Det nye logo er vedtaget. 

 



 
5. Nyt fra VGV’s udvalg 
 a: Udvalg, der løbende behandler ansøgere 
 Ansøgninger behandles af Pia Gars og Anne Carlsson 
 Der kommet løbende ansøgninger.  

Ansøgning fra Idræt B mht. Den årlige skitur på 2000kr pga. Frafald.  
Vi vil gerne give pengene imod at Idræt B holdet skaffer 20 nye medlemmer! 
Medlemmerne skal være tilmeldte før pengene udbetales.  
 

               b: Cafeaftenudvalg 
 Sidste fredag i februar i år  24. februar 2017!  
 Anne Carlsson har lavet facebook event! 
 Der nedsættes et caféudvalg: Sofie, Mie  
 Alle medlemmer gør reklame for VGV Caféaften!!  
 Konkurrence om hvilke klasser der er bedst repræsenteret  
 Deltagere: Sofia, Rasmus, Jakob, Mie, Pia, Sofie – mere info følger  

Entre: Køb billetten inden for 40kr. og få den første øl gratis. => kan foregå over 
mobilepay, og laver en liste over folk der har indbetalt. Dermed skal tilmelding ske 
senest tirsdag d. 21. 
Man kan stadig købe indgang i døren! => der skal laves et sikkert system 
VGV abonnement på tilbud til arrangementet.  
Der sendes en redegørelse for hvordan eventet vil blive afholdt til alle medlemmer i 
bestyrelsen.  
 

 c: Jubilæumsfestsudvalg – herunder udformning af invitationer. Fordeling af klasser. 
 Udvalg: Hele bestyrelsen – som udgangspunkt 
 Fredag d. 16 juni 2017 kl.17.30 – vi ankommer selvfølgelig tidligere! 
 Der vil være aflønning for deltagelse 
 Udformning af invitationer 
 Man blev inddelt i hold hvilket fungerede godt.  
 Der skal laves facebook event allerede nu! 
  
 d: Ny hjemmeside, Jakob 

Der skal oprettes en subscription ordning, for at gøre det nemmere at forny sit 
medlemskab.  
Der skal finpudses mht. Til tekst, logo mv. => Jakob og Pia 
Billede af bestyrelsen skal også tages og sættes på hjemmesiden 
www.vgvenner.dk 
Link igennem virum-gym.dk 
Der skal boostes og markedsføres igennem facebook. 
Digitaliseringsudvalg: Jakob, Mie, Pia,  
Der laves et mål for hvor mange nye medlemmer der skal rekrutteres til næste 
generalforsamling fx 500 nye medlemmer. = Der arbejdes med rabatordninger – øl, 
dagens ret mv.  

 
  

http://www.vgvenner.dk/


6.  Brug af  VGVs facebook profil? Sofie H 
Derunder om alle events skal gemmes som en slags skabelon, så vi hvert år ikke skal 
skrive teksterne på ny.  
Hvordan vi får studerende til at finde os.  
VGV kan godt opdatere for VGs events så der kommer update hver 14 dag med hvad der 
sker og hvad der er sket siden sidst.  
 Sofie H. er tovholder for Facebook siden samt events.  
Der skal udarbejdes noget templates for hvilke tekster der bruges til diverse events mv.  
Samt hvornår VGV Nyt udkommer 
Updates fra tidligere elever – skabelon med spørgsmål, optage selv så det kan lægges op 
på Facebook.  

 
7. VGV nyt 
       Om vi kan gøre reklame for bladet når det udkommer. 
  Der står for meget i det og er dermed for tungt.  

 VGV Nyt på Vgs hjemmeside skal fornyes, da det er fra oktober 2014 som ligger online 
lige nu! 

  Layout skal fornys  
  Ideer er velkomne! 
  Updates fra tidligere elever.  
  Alle går i tænkeboks og sender evt. forslag til Pia & Anne.  

 Der skal laves en afrapportering fra VGV Caféaften og Jubilæumsfesten 
 
8. Evt. Julefrokost – hvornår? I kan komme hjem til mig den 25. eller 26. nov? 

Julefrokost d. 3 februar 2017 kl.18? – Mere info følger 
Fordeling af jubilarer: 
25års: Sofia (3.a,b og c), Pia(3.x og y) og Sofie(3.z og z) 
40års: Mie (3.a,b og c), Jakob(3.x,y og z) og Rasmus(3.P og Q) 
50 års: Anne Carlsson og Annegrethe 
 


