Referat af generalforsamling i Klassikerforeningen 6. november 2020
1. Valg af ordstyrer, referent og konstatering af generalforsamlingens lovlighed
Ordstyrer: Hans Gregersen
Referent: Anna Mohr Kristensen
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

1. Formandens beretning
Formanden, Erik Kristensen, gennemgik sin beretning, som kan læses på Klassikerforeningens hjemmeside.
Fagenes politiske stilling: Det er vigtigt for Klassikerforeningen, at eleverne først møder fagene i løbet af
grundforløbet, før de vælger studieretning. Dette har vi givet til kende over for GL, hvor vi desværre er i
mindretal med dette synspunkt.
Fagene generelt: Det går godt med latin C; der findes skoler med 3 hold á 30. Det har måske fundet sit leje
med latin C – det vokser ikke så kraftigt som de sidste par år. Det ser også fint ud med latin B. Græsk C er
vist så vidt vi ved kun i Kalundborg.
Der er 25, der er begyndt på den nye sidefagsordning i latin, hvilket er godt. Det er desværre gået ned ad
bakke for latin A og græsk A; mange steder har der været lige på vippen med interesserede elever, fx 6-8
elever, og så har man ikke oprettet. Der er ved at blive lagt sidste hånd på materiale om at vække interesse
for latin A og græsk A, som bliver lagt på EMU’en. Projektet skulle have afrapporteret på Haraldskær, men
nu hvor det blev aflyst, er det ikke afklaret, hvornår det kan finde sted. Måske på et kursus til foråret.
Oldtidskundskab kan ikke længere erstattes af et andet fag på privatgymnasierne. På 2-årige
studenterkurser kan man dog vælge mellem oldtidskundskab og religion.
Bestyrelsen: Sophie Ege træder ud. Susanne Behrens overtager posten som kasserer. Anne Bisgaard Vase er
stoppet som fagkonsulent, og Allan Uhre Hansen er ny fagkonsulent.
Facebookgruppen: Er vokset en lille smule siden sidste år. Der er nu 585 medlemmer af gruppen, hvilket
minder om foreningens medlemstal. Der findes også 3 Facebookgrupper, som er uafhængige af
bestyrelsen, men hvor oldtidskundskabs-, latin- og græsklærer flittigt debatterer og deler materiale.
Logos: Vi takker for det gode arbejde! Også til Bo Larsen, der stopper. Der er fundet tre nye medlemmer.
Lokalformænd: Nogle steder har vi lokalformænd og et fungerende lokalsamarbejde. Men hvis man har lyst
til at engagere sig lokalt, skal man endelig bare sige til. Vi mangler fx lokalformand i Sydjylland.
Udviklingsprojekter: Nationalcenter for Fremmedsprog har nogle midler – skulle man overveje at lave en
ansøgning der?
Der var ingen indvendinger mod beretningen.
3. Kassererens beretning

Regnskabet er blevet gennemgået. Foreningens økonomi er god og solid. Revisorerne har godkendt.
Bestyrelsen beslutter at skifte bank fra Danske Bank til Lån og Spar Bank.

4. Valg af kandidater
Fordi Sophie Ege stopper, er der en plads ledig til bestyrelsen. Mette Marie Dons Christensen fra Roskilde
Gymnasium er eneste opstillede kandidat og er således valgt til bestyrelsen uden valghandling. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer samt revisorerne modtager er genvalgt.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes som hidtil.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkommende forslag

7. Eventuelt
Bestyrelsens næste møde er lørdag 16. januar på Ribe Katedralskole.

