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Elevsamfundet - Formandens beretning 2016-2017 

2016 var ude i verden et år, hvis afslutning mange mennesker af flere årsager glædede sig 

over - og helt godt var året desværre heller ikke for vores lille forening. 

 

Det begyndte ellers i den positive ende med den traditionelle uddeling af legater til årets 

translokation og dimission, som henholdsvis Nina og jeg stod for. 

Jeg selv formanede med et citat af Søren Kierkegaard de kære studenter om, at de ikke 

behøvede at have så travlt igen, og derefter uddelte jeg legatet - for sidste gang pr. check - til 

en fyr, som havde opnået et gennemsnit på 12,3 - Ja, man skal åbenbart sprænge skalaen for at 

gøre sig fortjent til vores legat i dag. 

 

Så gik vi på sommerferie, og det næste arrangement var planlagt til at skulle finde sted i 

september. Det skulle have været et foredrag med tidligere Ingrid-elev og cheføkonom i 

Udenrigsministeriet Jacob Warburg om dansk diplomati og forsvar. Den såkaldte Taksøe-

Jensen-rapport, med bud på Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik i perioden frem mod 

2030, var udgivet nogle måneder tidligere, og det var på baggrund af rapporten, at foredraget 

skulle holdes. Vi syntes, at emnet var aktuelt, og mente, at det kunne have interesse for 

medlemmerne. Arrangementet blev dog beklageligvis taget af plakaten, på grund af for få 

tilmeldte. 

 

Det næste arrangement, den ellers stort anlagte årsmiddag, som ellers var en succes i 2015, 

led desværre samme skæbne; for få var tilmeldt, og vi måtte aflyse, da man gerne skulle kunne 

træffe andre gamle elever til middagen end medlemmerne af bestyrelsen og ganske få andre. 

 

Det er svært at sige præcis, hvorfor der ikke var interesse for disse to arrangementer. 

Måske kunne kommunikationen have været anderledes, --- Måske har folk i dag så mange 

forskellige muligheder i deres fritid, sammenlignet med tidligere, at det måske ikke lige er den 

gamle skole, eller foreningslivet i det hele taget, der trækker allermest. --- 

Måske spiller typen af arrangementer også en rolle. 

 

Det første - det med kommunikationen - tror jeg der skal arbejdes på, og vi skal i min optik 

nok være mere opmærksomme på dem, der ikke er helt dus med det digitale, men som ellers 
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gerne vil deltage. Det andet - de mange øvrige fristelser - er jo svært at ændre på, men vi kan 

måske forsøge os med nogle andre tilbud, som bringer mig til det sidste - nemlig typen af 

arrangementer. Dette har vi allerede diskuteret til flere bestyrelsesmøder, og planen er nu, at 

vi fremover skal forsøge os med arrangementer, hvor man mødes og oplever noget sammen. 

Det kunne f.eks. være guidede byvandringer eller besøg på offentlige institutioner eller 

museer, som afsluttes med et besøg på en nærliggende café - der har i hvert fald været flere af 

den type idéer på bordet. 

 

Ja, nu har jeg vist tyvstartet lidt på afslutningen af beretningen, hvor jeg gerne vil se lidt frem 

mod det kommende år i foreningen, og sige et par ord om dét, nu hvor vi står over for en 

større udskiftning i bestyrelsens sammensætning. --- For Annelise Toftehøj, Silke Xenia Juul 

Sørensen og jeg træder nemlig fra og med afslutningen af dette møde ud af bestyrelsen. 

Det er en stor udskiftning i en bestyrelse, som i forvejen er for lille ifølge vedtægterne. 

Derfor vil vi også senere behandle de rent juridiske aspekter af dette, men vi kommer nok 

ikke helt uden om, at Elevsamfundet, uanset de ændringer, vi kan lave på papiret, og uanset de 

gode kræfter bag, er inde i en svær periode. 

 

Trods dette tror og håber jeg at der er en fremtid for vores lille forening, som om godt 2 år 

kan fejre sit 100 års jubilæum. Det er en forening med en lang historie bag sig, med en plads i 

skolens bestyrelse, og som gennem alle årene har givet tidligere elever mulighed for at gense 

hinanden. 

 

Ja - gensynet, --- jeg har gået og filosoferet lidt over det, og gensynet er nok det, der er det 

vigtigste for Elevsamfundet at sikre, og som vel må være Elevsamfundets egentlige mission - 

hvis man skal låne et ord fra den moderne ledelses- og konsulentverden. 

Selvom det måske kan virke lidt fortænkt eller overtænkt for vores ”lille klan”, har jeg i hvert 

fald haft behov for et overordnet mål at styre efter, og jeg håber, at det er noget, der kan være 

brugbart som en slags strømpil, for den nye bestyrelse, som jeg på forhånd vil ønske held og 

lykke med at vende skuden. 

 

Med disse ord indstiller jeg min beretning til forsamlingens godkendelse. 

Marco Rasmussen, 16 Marts 2017 


