
ELEVFORENINGEN 

 

 

Elevforeningen VGV 

”VÆR EN DEL AF FÆLLESSKABET OG BLIV MEDLEM AF 

ELEVFORENINGEN” 

➢ Foreningen er stiftet i 1995 

➢ Foreningens navn: Elevforeningen 

VGV, navneforandring november 

2022. 

➢ Målgruppe: Nuværende elever og 

tidligere elever 

➢ Formål: Støtte nuværende og 

tidligere elever økonomisk 

➢ Hvordan: Skolens elever skal 

melde sig ind og på denne måde 

støtte egne elevaktiviteter i 

forbindelse med aktiviteter på 

skolen og desuden støtte 

økonomisk trængende elever i 

forhold til studieture mv. 

➢ Medlemskab: Det koster 400 kr. at 

blive medlem af Elevforeningen VGV. Medlemskabet er livsvarigt indtil 

Elevforeningens ophør. Hvis man ikke er medlem og ønsker at søge et af foreningens 

studielegater, kræver det et et-årigt medlemskab på 150 kr. 

➢ Betaling af medlemskab:  400 kr. Beløbet indbetales på Mobilepay 97480 mærket 

med elevnavn. Skriv mailadresse, så vi kan sende Elevforeningens VGV nyt. 

 

 

 

 



 

Medlemskabets fordele: 

 

At være en del af fællesskabet nu og senere i livet 
➢ Økonomisk støtte til elevaktiviteter på skolen (arrangementer, indsamlinger 

mv.). 

➢ Økonomisk støtte til trængende elever til studieture mv. 

➢ Legater til tidligere elever, som uddeles ved translokationen. Søges senest en 

måned inden translokationen (krav at man skal være medlem) 

➢ Legater til studenter, som uddeles 

ved translokationen (kan ikke søges 

men tildeles). 

➢ Nyhedsbreve fra gymnasiet om 

afholdte og kommende aktiviteter 

➢ Afholdelse af Caféaften hvert år for 

3g elever og tidligere elever (altid 

sidste torsdag i februar, gratis 

adgang for medlemmer af 

Elevforeningen VGV) 

➢ Afholdelse af Jubilæumsarrangementer for tidligere elever: altid 25, 40. 50 og 

60 år. Afholdes i juni måned. 

➢ Jubilæumsarrangementer på 10, 20 og 30 år kan ansøges til foreningens 

bestyrelse. 

 

• Bestyrelsen: består af medarbejderrepræsentanter for skolen, tidligere elever og et 

stående Elevforenings-VGV-udvalg (skoleudvalget) på skolen (skoleudvalg har ikke 

stemmeret på den ordinære generalforsamling). 

• Elevforeningens skoleudvalg behandler indkomne elevforslag om økonomisk støtte til 

elevaktiviteter. Udvalgte forslag behandles af den til en hver tid siddende bestyrelse. 

•  Generalforsamlingen afholdes altid i november. 

• Bestyrelsen varetager alle administrative opgaver og godkender ansøgninger om 

økonomisk støtte til elevaktiviteter og ansøgninger om studielegater.   

 

Bestyrelsen onsdag den 23. november 2022 

 

Formand Pia Gars Jensen 

 

 

 

 


