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Det nye skoleår begynder mandag den 13. august 1973.
1. g og 1. HF møder kl. 8.00.
2. og 3. g samt 2. HF kl. 9.00.

Jørgen Weiss-Pedersen.



STATUS PÄ ØSTRE HOUGVEJ

1972—73 blev skoleåret med de helt store ændringer for gym
nasiet — fysisk og strukturelt. Selv om ikke alle håndværkerne var 
blevet fordrevet i selve indflytningsfasen og i betragtelig tid der
efter, lykkedes det dog at få undervisningen sat i gang efter 
sommerferien nøjagtig lige så præcist som på andre og mere 
etablerede gymnasieskoler.

Ferietid er ikke særlig ideel, når apparatur og materiel skal 
leveres, og vi havde af pladsmæssige grunde ikke været i stand 
til at benytte Vestre Skole som magasin for undervisningsmidler. 
Da arkitekten yderligere først var forpligtet til at stille bygnin
gerne til rådighed for gymnasiet pr. 1. august, var situationen 
en smule betænkelig. Men heldigvis lod den nødvendige fleksibi
litet sig mobilisere. Vi fik overladt et par tomme klasseværelser 
til alt vort gamle grej og til alt det nye, som vi håbede ville 
komme

Og fra disse centralrum fordelte vi så i løbet af en uges tid 
stabler af bøger og andet godt til de respektive faglokaler. Selv 
problemerne omkring de udendørs sportsarealer lod sig løse — 
takket være Middelfart Kommune, der stillede sine idrætsanlæg 
til rådighed. Bortset fra svømmebassinet begyndte således alle af
snit af komplekset at fungere lige fra starten.

Hvad lærerkræfter angår har vi nydt godt af den øgede kan
didatproduktion fra universiteterne. Der udnævntes ved skole
årets begyndelse 14 adjunkter og 1 lektor, således at det sam
lede antal undervisere ved Middelfart Gymnasium nåede op på 
31.

På basis heraf realiseredes planen om at knytte HF til gymna
siet. Vi fik amtsrådets og direktoratets tilladelse til at oprette 3 
HF-klasser, hvilket skabte tilstrækkeligt elevgrundlag for alle 
tilvalgsønsker. En lignende fordel er opnået ved udvidelsen af 
antallet af matematikerklasser til 3 i I g. Det betyder øgede dif
ferentieringsmuligheder, og som et første resultat har 15 elever 
tilmeldt sig naturfaglig gren, der med forbehold af amtets sank
tion oprettes efter sommerferien.

Udviklingen kan således med rette betegnes som hæsblæsende, 
men midt i travlheden har der dog været tid til fest og hygge.

Den 25. oktober fandt den officielle indvielse af gymnasiet 
sted. I overværelse af elever, lærere og talrige repræsentanter 
for by, egn, amtsråd og ministerium overrakte amtsborgmester 

3



Edward Rasmussen symbolsk den gyldne nøgle til gymnasiets 
brugere, hvorefter borgmester Herman Jensen på Middelfart 
Byråds vegne ønskede skolen lykke og held. Byens positive hold
ning over for den nye undervisningsinstitution blev yderligere 
markeret ved en betydelig pengegave til kunstnerisk udsmyk
ning.

Undervisningsministeriet var repræsenteret af afdelingsleder 
Kjems, medens direktør Rikard Frederiksen ved den efterføl
gende reception formulerede direktoratets hilsen.

Købmand Kaj Erik Jensen kunne som formand for Gymnasiets 
Venner supplere byens gestus med endnu et smukt beløb til 
skolens kunstfond, og fra de vestfynske kommuner samt fra en 
lang række skoler, erhvervsvirksomheder og foreninger strøm
mede det ind med blomsterhilsener og gaver — alt sammen tegn 
på den brede kontaktflade, som betinger en gymnasieskoles ek
sistens.

Og var dagtimerne under indvielsen festlige, så blev stemnin
gen presset yderligere et par grader i vejret om aftenen, da am
tet havde inviteret lærere og elever til pølsegilde og dans.

Men også den øvrige del af året kom til at indeholde arran
gementer, hvor det lykkedes at skabe kontakt mellem gymnasi
um og publikum. Således var antallet af gæster enormt, da vi 
i august holdt »åbent hus« og viste frem, hvad bygningen rum
mede af pædagogiske herligheder. Også adskillige foreninger har 
ladet et besøg på gymnasiet indgå som et punkt på vintersæso
nens program, og aulaen har været benyttet til koncerter og 
sangaftener.

Vore mest spørgelystne gæster var imidlertid nok de elevhold 
fra Folkeskolen, som i maxigrupper invaderede gymnasiet for 
på selve åstedet at skaffe sig viden om forholdene. Det er jo 
altid rart at være forberedt, inden man kaster sig ud på det dybe 
vand.

Også kollegerne fra Folkeskolen har besøgt gymnasiet — dels 
for at kigge på faciliteterne — dels for at snakke skole. Det er 
formentlig en kontaktform, som må effektueres og intensive
res, hvis visionerne om de integrerede uddannelser skal omsættes 
i praksis.

De mange udvidelser — de mange besøg — festerne og sammen
komsterne på gymnasiet har betydet, at gymnasiets lærere ef- 
hånden er blevet vant til at være dem, der siger goddag og 
byder velkommen. Dette har vi opfattet som meget positivt på 
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grund af noget med fremtidsforventninger og muligheder. På 
den anden side må også vi til at indtage en mere tilbageskuende 
holdning, nu hvor III. g er ved at afslutte sin skolegang. De fleste 
på gymnasiets første studenterhold har modtaget undervisning 
ikke mindre end 3 steder, nemlig på Vestre Skole, i Ungdoms
borgen og her på Østre Hougvej — og de har måttet flyde med 
i en udvikling, hvor de fra at være gymnasiets centrum gradvis 
er blevet en årgang blandt andre årgange. Vore studenters gym
nasietid har sikkert til tider været besværlig, men ingen har fået 
tid til at gro alt for fast i ensformighedens rytme. Det ser ud til, 
at der som resultat af disse specielle forhold er fremvokset en 
flok selvstændige mennesker, som vi har været glade for at sam
arbejde med.

Fra gymnasiets side ønskes lykke på rejsen.

Jørgen Weiss-Pedersen

Middelfart Gymnasium
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SKOLENÆVNET VED MIDDELFART GYMNASIUM:

Valgt aj Fyns amtsråd:

Amtsrådsmedlem, fru Johanne Larsen, Skårup.
Amtsrådsmedlem, fru Else Jacobsen, Odense.
Amtsrådsmedlem Helge Jørgensen, Bogense.

Valgt af forældrene:

Landsretssagfører Jørgen Jacobsen, Middelfart.
Salgschef Nils Bang, Strib. (Stedfortræder).
Tandlæge Aage Hougaard, Nørre Åby.
Fru Grethe Hougaard, Nørre Åby. (Stedfortræder).

REKTOR:

Jørgen Weiss-Pedersen.
Træffetid: Mandag—fredag kl. 12,15—13.
Telefon (09) 41 22 72.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR:

Adjunkt Torben Hilberg.

SEKRETÆRER:

Elsa Nissen og Anna Ulv Christensen.

PEDELLER:

Svend Nielsen og Peter Christensen.

SKOLENS ADRESSE:

Østre Hougvej, 5500 Middelfart.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDRØRENDE 
GYMNASIET

Karakterer og vidnesbyrd:
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års

karakterer, skal der mindst én gang om året — og kan der, efter 
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lærerrådets beslutning, to gange om året — gives meddelelse til 
hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år 
eller har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og ud
trykkes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede 
karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om 
elevens anlæg og arbejde i faget. For at sikre ro om den første 
tids undervisning i gymnasiet, må der i 1. gymnasieklasse ikke 
afgives standpunktsbedømmelse inden december.

Forsømmelser:
Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at 

rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fort
sat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. 
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at 
der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding 
til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart før endelig til
melding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsam
lingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig 
advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse 
elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke 
vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til § 7 
i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om 
eksamensordningen m. v. indsende en erklæring, som giver op
lysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven 
kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.

I konsekvens af gymnasielovens krav om obligatorisk frem
møde vil der kun undtagelsesvis og efter skriftlig anmodning 
kunne meddeles fritagelse for undervisning. En sådan anmodning 
tilstilles rektor, eller i rektors fravær adm. inspektor. For elever 
under 18 år forsynes anmodningen med forældreunderskrift.

I tilfælde af elevers sygdom udfylder og underskriver foræl
drene de udleverede forsømmelsessedler, der afleveres i boxen ud 
for regnskabskontoret. Elever over 18 år har dog ret til selv at 
udfylde og underskrive forsømmelsessedler.

Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen, skal henvendelse 
ske hos rektor eller adm. inspektor.
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Oprykningsprocedure:
En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage 

i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i 
næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles 
de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er 
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, holdes af
stemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så 
mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamens
karakterer; derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/ 
formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der underviser ved
kommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt 
eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på 
dette grundlag for eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter 
en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved 
hvilken den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med 
sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemme
lighed træffer rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke 
bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. 
Dette råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyndighedens 
indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal 
fortsætte i næste klasse.

Studentereksamensfag efter 1. og 2. gymnasieklasse:
En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. eller 2. 

gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som 
ved den afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved ud
gangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 
03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august
september.

En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gym
nasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået års
karakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve 
til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget 
i august/september.
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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR HF

Undervisningen er obligatorisk for alle tilmeldte elever. O O
En elev kan kun aflægge eksamen, når kursus har attesteret, 

at den pågældende regelmæssigt og på tilfredsstillende måde har 
fulgt undervisningen.

Heraf følger, at en elev efter mundtlig og skriftlig advarsel 
kan indstilles til bortvisning over for direktoratet for gymnasie
skolerne og HF, hvis elevens fremmøde i almindelighed eller i 
enkelte timer skønnes utilstrækkelig.

Elever, som ønsker at dokumentere deres sygdom, kan aflevere 
forsømmelsessedler i boxen ud for regnskabskontoret.

FÆLLES ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
FOR GYMNASIUM OG HF

Befordringsgodtgørelse:
Denne ydes til gymnasie- og HF-elever, hvis afstanden fra 

bopæl til gymnasiet er 7 km eller derover.
Der ydes fuld refusion for afholdte udgifter til tog- og rute

bilkort. Endvidere vil der efter ansøgning yderligere kunne ydes 
tilskud til egen befordring mellem bopæl og station/stoppested, 
hvis afstanden er 7 km eller derover.

Tilskud til benyttelse af eget befordringsmiddel mellem bopæl 
og gymnasiet ydes kun i særlige tilfælde efter ansøgning.

Praktiske forhold i forbindelse med befordringsgodtgørelse vil 
blive meddelt ved opslag ved skoleårets begyndelse.

Statens uddannelsesstøtte:
Gymnasie- og HF-elever kan modtage stipendier og lån fra 

Statens Uddannelsesstøtte, idet dog elever, som ikke er fyldt 20 
år senest den 1. januar 1974 kun kan modtage stipendier.

Tildelingen afhænger for elever under 28 år af forældrenes og 
elevens økonomiske forhold samt eventuelle søskendes indtje
ningsmuligheder. Elever over 23 år kan dog modtage en støtte 
uafhængig af forældres indtægt.

For elever over 28 år afhænger tildelingen kun af elevens egne 
økonomiske forhold.
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Ved tildelingen lægges vægt på, at ansøgeren er studieegnet.
Dersom en elev afbryder sin skolegang før eksamensterminen 

i maj-juni skal stipendiet helt eller delvis tilbagebetales.
De nærmere regler samt ansøgningsprocedure vil blive med

delt ved opslag i begyndelsen af skoleåret.

Køreprøver:
Det henstilles, at prøver til erhvervelse af førerbevis afvikles 

uden for undervisningstiden.

Opslagstavlen:
Meddelelse vedrørende undervisningsmæssige forhold bekendt

gøres på opslagstavlen, som man er forpligtet til at holde sig 
a jour med.

Rygning:
Rygning er forbudt i undervisningslokaler og omklædnings

rum.

Lærebøger:

Lærebøger udlånes til eleverne. Alle bøger skal på elevernes 
foranstaltning forsynes med omslag. Der må i bøgerne kun fore
tages understregninger og tilføjelser efter lærernes udtrykkelige 
anvisning. Låneren er økonomisk ansvarlig for bøgerne.

Kantinerne:
For at begrænse udgifterne til daglig rengøring, har det vist 

sig nødvendigt, at al spisning samt indtagelse af drikkevarer hen
lægges til gymnasiets kantiner.

Samarbejdsudvalget:
Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, læ

rerråd og elever, består af rektor som formand, formanden for 
lærerrådet, 2 lærere valgt af lærerrådet og 3 elever valgt af og 
blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsentanterne 
elevrådets formand og 2 elever valgt af elevrådet blandt eleverne.

Hvor der er oprettet kursus til højere forberedelseseksamen 
på gymnasiet, jfr. § 1, stk. 2, vælger lærerrådet yderligere en læ
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rerrepræsentant, der underviser på kursus, og eleverne/elevrådet 
yderligere en repræsentant blandt eleverne ved dette.

Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest efter sko
leårets begyndelse.

Samarbejdsudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal fore
tages, når mindst 3 medlemmer forlanger det.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information 
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers be
stræbelser.

Samarbejdsudvalget træffer, inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt 
i følgende sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, b) 
praktiske forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrangementer 
så som skoleballer, skolekomedier, sportsstævner m. m.

Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens/kursus’ ordens
regler. Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudvalget, 
træffer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af ethvert 
af samarbejdsudvalgets medlemmer forelægges for undervisnings
ministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere for
beredelseseksamen.

Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsor
denen optage sager, som vedrører skolens/kursus’ fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers forhold eller undervis
ning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis 
den pågældende elev er indforstået hermed.

Skoler, hvortil der er knyttet kursus til højere forberedelses
eksamen, suppleres med en lærer- og elevrepræsentant for kursus.

SKOLENS ELEVER
3. sa
Hans Peter Trygve Andersen, 

Kauslunde.
Ann-Britt Hansen, Vejlby.
Anni Jensen, Kauslunde. 
Jørgen Jeppesen, Rud. 
Kirsten Johansen, Middelfart. 
Annette Jørgensen, Strib.

Lene Marie Laursen, Middelfart.
Lone Lorentzen, Kauslunde.
Inge Løhde, Middelfart.
Birgit Mathiesen, Nørre Åby.
Karen Mikkelsen, Svendstrup.
Inger Møller, Middelfart.
Irene Piesner Nielsen, Middelfart.

11



Susanne Nielsen, Nørre Åby.
Bente Pedersen, Nørre Åby.
Birgitte Brøchner Petersen, Gamborg. 
Eva Rosenfeldt Petersen, Nørre Åby.

3. sb
Birthe Andersen, Ejby.
Susanne Florander, Brenderup.
Inge-Lise Hansen, Middelfart.
Ole Eugen Hansen, Middelfart.
Solveig B. Jensen, Brenderup.
Anne-Marie Jeppe-Jensen, Brenderup. 
\nni Jeppesen, Middelfart.
Elin J. Jørgensen, Brenderup.
Vibeke Nygaard Jørgensen, Middelfart.
Else Klingbech, Middelfart.
Inge-Lise Krautwald, Middelfart.
Anna J. Larsen, Brenderup.
Maja Larsen, Husby.

3. mx
Bente Andersen, Middelfart.
Per Thyge Andersen, Middelfart.
Inge Lise Clausen, Gelsted.
Peter Dragsbæk, Middelfart.
Erik Eriksen, Harndrup.
Gorm Høst, Ejby.
Lars P. Jacobsen, Middelfart.
Klaus Quist Jensen, Middelfart.

3. my
Vivian Bugge, Strib.
Lisbeth Hansen, Brenderup.
Poul Hansen, Køstrup.
Finn Hougaard, Føns.
Niels Ove Jacobsen, Asperup.
Anker Jensen, Middelfart.
Helge Jensen, Middelfart.
Lene Jørgensen, Middelfart.
Keld Kildebogaard, Middelfart.
Frank Kristoffersen, Nørre Åby.

2. sa
Alf Andersen, Årup.
Kirsten Juuil Andersen, Magtenbølle.

Annette Ringgaard, Nørre Åby. 
Marie Louise Rosendahl, Asperup. 
Anne Stovgaard, Middelfart. 
Hanne Sørensen, Middelfart.

Torben Mathiesen, Holse.
Kurt Nielsen, Tårup Mark. 
Inge-Birthe Olsen, Gelsted. 
Ingerlise Pedersen, Gelsted. 
Mette Petersen, Gelsted. 
Niels Torben Pedersen, Båring. 
Ellen Rasmussen, Ørbæk.
Inge Dankjær Rasmussen, Gelsted. 
Karen Rasmussen, Middelfart. 
Inge Mette Risak, Middelfart. 
Jette Sørensen, Mejlskov. 
Jane Tænner, Middelfart.

Irene Jørgensen, Gelsted.
Alice Knudsen, Middelfart.
Karin Møhl Larsen, Strib.
Svend Spanget Larsen, Middelfart.
Bo Mejising, Gelsted.
Ole Bang, Strib.
Jane Otto, Strib.
Henning Rasmussen, Ejby.

Poul Madsen, Middelfart.
Vibeke Mikkelsen, Middelfart.
Jeff Nielsen, Middelfart.
John Palm Nielsen, Nørre Åby.
Jørgen Nielsen, Brenderup.
Søren Dansbo, Nørre Åby.
Carsten Høj Rasmussen, Middelfart.
Bent Højgaard Sørensen, Brenderup.
Karsten Sørensen, Nørre Aby.
Knud Strandby Thomsen, Nørre Åby.

Steen Boesen, Middelfart.
Kjeld Nybo Brodersen, Harndrup.
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Anders Thorhauge Brødsgaard, Ejby. 
Ruth Christensen, Middelfart.
Anne Grethe Elkjær, Middelfart.
Lisbeth Hertzum-Larsen, Middelfart. 
Marianne Lundsgård Jacobsen, Bred. 
Margit Sommer Johansen, Middelfart. 
Anne Jørgensen, Sandager.
Kirsten Kjærgaard, Middelfart.
Anne-Marie Kortenbach, Brenderup. 
Bente Margrethe Larsen, Ejby.
Karen Birte Lautrop, Ejby.

2. sb
Karsten Sonne Andersen, Føns 

pr. Nørre Åby.
Conny Birch, Bogense.
Kirsten Mollerup Breddam, Strib.
Finn Vesterbo Buch, Håre pr. Gelsted. 
Birgitte Daugaard, Strib.
Simon Engberg, Båring pr. Asperup.
Anne Marie Hansen, Skovby pr. Bo

gense.
Kirsten Brogård Hansen, Brogård 

pr. Røjle.
Flemming Kjær Johansen, Bogense. 
Hanne Jørgensen, Nørre Åby.

2. mx
Pia Haubro Andersen, Middelfart. 
Kate Barnkop, Årup.
Sten Willer Christensen, Middelfart.
Finn Dehlbæk, Bogense.
Anne-Marie Hansen, Vissenbjerg. 
Erik Torngård Hansen, Strib.
Susanne Hansen, Middelfart. 
Marianne Holme-Sørensen, Strib. 
Arvid Stentoft Jakobsen, Skalbjerg. 
Leo Mogens Jensen, Bogense.
Per Jensen, Middelfart.

2. my
Per Bjarke Andersen, Middelfart.
Jørgen Havelund Andersen, Roerslev. 
Tove Andersen, Skovsgårde.
Tove Havelund Andersen, Roerslev.

Ove A. Bøgh Mortensen, Middelfart. 
Annelise Møller, Middelfart.
Palle Thoke Nielsen, Middelfart.
Susan Krintel Nielsen, Middelfart.
Jette Pedersen, Middelfart.
Lissy Irene Pedersen, Harndrup.
Tom Pedersen, Middelfart.
Jette Gertz Pedersen, Middelfart.
Kurt Risskov Sørensen, Pejrup 

pr. Vissenbjerg.

Janne Jørgensen, Lindebjerg pr. Bo
gense.

Jette Jørgensen, Nørre Åby.
Anne Kofod-Jensen, Bogense.
Bjarne Kofod-Jensen, Bogense.
Lars Peder Lyremark, Nørre Åby.
Jørn Mühl, Nørre Åby.
Bodil Bjørnskov Nielsen, Bogense.
Dorthe Møller Nielsen, Middelfart.
Janne Nielsen, Bogense.
Iben Olesen, Bogense.
Annette Rasmussen, Gelsted.
Birgit Fogh Sørensen, Røjle.
Ninna Birgitta Sørensen, Strib.

Marianne Spanget Larsen, Middelfart.
Peter Mielche, Billeshave pr. Røjle.
Carl H. Frimann Mikkelsen, Vissen

bjerg.
Erik Nielsen, Skydebjerg pr. Årup.
Kim Warming Nielsen, Middelfart.
Ole Rasmussen, Bogense.
Sven Erik Greve Rasmussen, 

Middelfart.
Jan Svendsen, Strib.
Kurt Buhl Sørensen, Middelfart.

Bjarne Porsmose Christensen, 
Brenderup.

Niels C. Ravn Christensen, Balslev.
Lene Hansen, Strib.
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Susanne Berg Josephsen, Middelfart.
Carsten Møller Larsen, Skalbjerg.
Jens Mott, Roerslev.
Maja Nielsen, Nørre Äby.
Niels-Viktor Nielsen, Harndrup.
Vivi Gammelgård Nielsen, Indslev.
Bjarne Pedersen, Harndrup.
Kaare Bo Glistrup Pedersen, Gelsted.

Peder Mejer Pedersen, Gelsted.
Hans Jørgen Poulsen, Føns.
Arne Frank Rasmussen, Brenderup.
Eskil Romme, Ejby.
Anton Emil Sørensen, Harndrup.
Ulrik Tarp, Middelfart.
Eskild Wehner, Nørre Äby.
Inga Therese With, Middelfart.

1. sa
Elsebeth Hedegaard Andersen, 

Middelfart.
Inger Lise Rosendahl Andersen, 

Årup.
Karen S. Emtekjær Andersen, Årup.
Else Margrethe Buch, Strib.
Mette Marie Hald, Bogense.
Birthe Annette Hansen, Bogense.
Gudrun Hansen, Vissenbjerg.
Kis Almstrand Henriksen, Middelfart.
Jette Bredahl Himmelstrup, 

Middelfart.
Birgitte Jacobsen, Middelfart.
Marie Kjærgaard, Middelfart. 
Annemarie Kvist-Jensen, Årup.

L sb
Knud Erik Andersen, Middelfart.
Margit Søgaard Andersen, Vesterdal.
Kirsten Schmidt Boisen, Middelfart.
Birthe M. Holst Christensen, 

Brenderup.
Elsebeth Flarup, Kauslunde.
Marianne Fleischer, Snoghøj.
Lise Lotte Hansen, Middelfart.
Birgitte Kjær Henriksen, Holse.
Jesper Hougaard, Føns.
Bente Johnsen, Brenderup.
Susanne Schmidt Jørgensen, Nr. Åby.
Anne Marie Markussen, Ruerne. 
Bjørn Maaløe Nielsen, Gelsted.

Bente Madsen, Bogense.
Hanne Kjærulf Madsen, Årup.
Sylvia Müller, Bogense.
Karen-Bodil Kruse Møller, Årup.
Anne Marie Munk Nielsen, 

Vissenbjerg.
Britta Damgaard Nielsen, Bogense.
Hjørdis Leizer Nielsen, Årup.
Jane Paulsen, Middelfart.
Helle Møller Pedersen, Middelfart.
Lea Lisbeth Pedersen, Bogense.
Solveig Petersen, Middelfart.
Ulla Rasmussen, Bogense.
Jørn Skou, Middelfart.
Vicki Lisbeth Thomsen, Strib.

Søren Bjærge Nielsen, Middelfart.
Tove Bang Nielsen, Harndrup.
Aase Nielsen, Asperup.
Ulla Sofie Nissen, Middelfart.
Alfred Rosenfeldt Pedersen, 

Middelfart.
Hanne Sabro Pedersen, Brenderup.
Kristian Brøchner Petersen, Gamborg
Birgitte Rasmussen, Middelfart.
Lis Rasmussen, Brenderup.
Lise Bjørn Sarp, Middelfart.
Niels Henrik Stubgård, Gelsted.
Lis Højgård Sørensen, Brenderup.
Helle Vibeke Ulrichsen, Ejby.

1. mx
Karsten Ehlers Andersen, Strib.
Pia Bro Christensen, Røjle Mose.

Per Gotfredsen, Årup.
Henning Bram Hansen, Årup.
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Preben Lindvig Hansen, Middelfart.
Jens Erik Himmelstrup, Middelfart. 
Claus Jacobsen, Middelfart.
Lise Charlotte Jørgensen, Strib.
Susanne S. Krag, Årup.
Bjarne Larsen, Middelfart.
Lise Rastrup Larsen, Årup.
Lena Stehr Lauridsen, Strib.
Erik Nielsen, Årup.

1. my
Peter Ahrens, Middelfart.
Carsten Bøje Hansen, Eskør pr. Ejby.
Arne Højgaard Eriksen, Balslev. 
Hanne Hald, Tellerup pr. Gelsted. 
Elis Marie Hansen, Gremmeløkke 

pr. Ejby.
Mogens Bundgaard Hansen, Ejby.
Jan Korsgaard Hansen, Balslev.
Karl Aage Hansen, Balslev.
Jørgen Havndrup, Båring.
Ole Lundsfryd Jensen, Middelfart.
Klaus Jeppe Jeppesen Middelfart.

1. mz
Jørgen Lund Antonsen, Skåstrup.
Anders Møller Andersen, Bogense.
Birgitte Hansen, Gelsted.
Find R. Hansen, Kærby.
John Arne Hansen, Ore.
Kurt Hansen, Brenderup.
Palle Bo Hansen, Gelsted.
Peter Hviid-Vyff, Gelsted.
Hanne Jacobsen, Brenderup.
Inge Bøgeholdt Jensen, Brenderup.
Ulla Jensen, Føns.

1. HF A
Jens Torben Adamsen, Middelfart.
Hanne Bangsgaard, Gelsted.
Lillian Pedersen Buch, Fredericia.
Birgit Christensen, Fredericia.
Kirsten Juul Christoffersen, Strib.
Irene Bilstrup Dalsgaard, Middelfart.

Niels Bang Nielsen, Strib.
Bodil Olsen, Årup.
Ingrid Merete Pedersen, Årup.
Karen Vibeke Pedersen, Strib.
Birthe Pilegaard, Gelsted.
Frank Rasmussen, Bred.
Helle Stang, Årup.
Helle Ostergaard, Middelfart.

Jørgen Laugesen, Fjelsted pr. Harn
drup.

Karsten Meyer, Middelfart.
Henning Mortensen, Middelfart.
Per Sylvester Olsen, Middelfart.
Karen Tvedegaard Pedersen, 

Middelfart.
Ejvind Rosenvang Rasmussen, Ejby
Poul Henning Rasmussen

Ryskov pr. Harndrup.
Torben Krüger Rasmussen, Håre pr. 

Gelsted.
Knud-Erik Strange, Bubbel pr. Ejby.

Nis Jørgen Jepsen, Gelsted.
Jens Ove Jespersen, Nr. Åby.
Søren Schielder Jørgensen, Gelsted.
Henrik Larsen, Asperup.
Mogens Larsen, Bogense.
Allan Munck, Strib.
Jette Pedersen, Middelfart.
Knud Poulsen, Føns.
Bjarne Erik Rasmussen, Brenderup.
Margit Marianne Schmidt, 

Brenderup.

Jette Göhns, Harndrup.
Ellen Marie Jensen, Husby.
Per G. Topholm Jensen, Middelfart.
Vita Kamilla Jeppesen, Røjle.
Karen Birgitte Jørgensen, Klokholm. 
Per Eggert Larsen, Middelfart.
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Dorte Lundorf, Båring.
Hanne Mathiesen, Holse.
Lars Ellekær Mortensen, Bogense.
Inge Møllegaard, Gelsted.
Jane Karen Nielsen, Assens.
Olav Rabølle Nielsen, Brenderup.

Ulla Gamborg Nielsen, Middelfart.
Kamma Pedersen, Middelfart.
Hans Rasmussen, Bogense.
Margit Dandanell Sørensen, Vejle.
Inge Lise Thorbensen, Fjelsted.
Lis Kirkemann Zobbe, Vejlby.

1. HFB
Peer Michael Andersen, Arup.
Peder Clausen, Vissenbjerg.
Carl Heinz Eichmeier, Fredericia.
Erik Findalen, Middelfart.
Jørn Henry Gommesen, Fredericia.
Poul Anders Guldborg, Fredericia.
Merete Hansen, Middelfart.
Beert Jensen, Middelfart.
Ingrid Jensen, Strib.
Jørgen Grønlykke Jensen, 

Middelfart.
Jørgen Haugshøj Jensen, Fredericia.
Frank V. Møbjerg Kristensen, Strib.

John Lund, Middelfart.
Knud Madsen, Middelfart.
Bente Marienlund, Vejle.
Flemming Ørts Pedersen, Middelfart.
Søren Hedegaard Pedersen, 

Middelfart.
Else Marie Rasmussen, Fredericia.
Annemette Møller, Gamborg.
Henriette Jessing Roest, Middelfart.
Knud Kristian Haugård Sørensen, 

Middelfart.
Annalise Teglgård, Strib.
Anne Marie Warming, Røjle.

1. HFC
Lis Marianne Andersen, Fåborg.
Margit L. Andersen, Gelsted.
Søren Bager, Strib.
Tove Franch Brixen, Strib.
Kaja Buch Gregersen, Nr. Åby.
Peter Herholdt Froberg, Nr. Åby.
Erik Bøgeland, Vejle.
Dan Glad, Arup.
Ida Marie Hansen, Middelfart.
Marga Bornhøft Hansen, Middelfart.
Preben Korsgård Hansen, Ejby.

Torben Kamgård Hansen, Skovby.
Vibeke Bo Hansen, Middelfart.
Ruben Jacobsen, Vejlby Skov.
Jens Nørgård Jensen, Middelfart.
Preben Jensen, Middelfart.
Else Britt Jessen, Assens.
Gitte Jørgensen, Alminde.
Jørgen Steen Krause, Strib.
Ulla Vase Pedersen, Middelfart.
Birthe Lillian Povlsen, Middelfart.
Frede Kurt Rasmussen, Middelfart. 
Horst Robert Rasmussen, Strib.

Skolens lærere 1972-73
Adjunkt Torben Giver Andersen (GA). Fransk.
Adjunkt Anders Berggreen (AB). Historie, samfundsfag, en 

gelsk.
Adjunkt Solveig Clausen (SC). Tysk, dansk.
Exam. art. Mogens Flyvholm (MF). Dansk.
Musikpædagog Helene Frank (F). Musik.
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Adjunkt Annette Friedrichsen (AF). Dansk, formning.
Adjunkt Ole Haiding (OFI). Historie, samfundskundskab, 

oldtidskundskab.
Adjunkt Bent Hansen (BH). Historie, dansk.
Kunstmaler Ewald Herrik (He). Formning.
Adjunkt Birgit Ekeroth Hilberg (Ek). Engelsk, dansk. 
Adjunkt Torben Hilberg (TH). Fysik, kemi.
Adjunkt Kristian Hjerrild (KH). Fysik, matematik,.
Exam. art. Lisbeth Holmskov (Ho). Dansk.
Adjunkt Synnøve Klemensen (Kl). Dansk, engelsk.
Adjunkt Lisbeth Ladehoff (LL). Dansk, religion. 
Sognepræst H. Gelardi Mikkelsen (Mi). Religion. 
Gymnastiklærer Nurit Neuman (Ne). Pigegymnastik. 
Adjunkt Anne Kierbye Nielsen (AK). Engelsk, fransk. 
Adjunkt Jonna Oversø (JO). Engelsk.
Lektor J. Franch Pedersen (FP). Matematik.
Adjunkt Gerner Pedersen (GP). Matematik, fysik.
Stud. mag. Elisabeth Rasmussen (ER). Fransk.
Exam. Scient. Poul Rasmussen (PR). Drengegymnastik.
Adjunkt Palle Rossen (Ro). Tysk, dansk.
Cand. phil. Henning Sjøstrøm (Sj). Latin.
Cand. scient. Helle Stub (S). Matematik.
Adjunkt Henrik Stub (HS). Matematik, fysik.
Stud. psyk. Sven Erik Sørensen (Sø). Psykologi. 
Gymnastiklærer Grethe Tarp (T). Pigegymnastik. 
Adjunkt Bente Voigt (V). Fransk, tysk.
Lektor Jens Voigt (Jv). Geografi, biologi.
Rektor J. Weiss-Pedersen (WP). Historie.
Sognepræst Georg-Albert With (W). Oldtidskundskab.
Exam. art. K. Malmos (KM). Tysk.
Exam. art. Birgitte Vestergaard (GV). Latin.

Gave
Middelfart Gymnasium har af lektor J. Voigt som gave mod
taget et kort over Kongeriget Danmark, udgivet af General
staben 1846, samt til historiesamlingen et antal økser, dolke, 
pilespidser m. m. fra Danmarks Oldtid. Desuden til låns til 
udsmykning 4 geografiske kort fra 16. og 17. århundrede.
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Lærerrådet
Som formand valgtes for skoleåret 1972—73 lektor J. Franch 

Pedersen.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget, som 28. august 1972 under ledelse af rek
tor konstituerede sig med Ole Halding, Torben Hilberg, Kristian 
Hjerrild og Franch Pedersen som repræsentanter for lærerne og 
Torben Adamsen, Peter Dragsbæk, Palle Hansen og Anne-Marie 
Kortenbach som repræsentanter for eleverne, har i skoleåret 
1972/73 holdt mere end tyve møder. Blandt de emner, der har 
været genstand for udvalgets drøftelser, er ikke få praktisk betone
de spørgsmål fra ordensregler til idrætsdag, fester og fællesarrange
menter. Af fællesarangementer har der i skoleåret været afholdt 
syv spændende over så forskellige grupper eller enkeltpersoner 
som Gunnar Nissen, der talte om Østeuropa, og Papa Bues Viking 
Jazz Band. Eet arrangement har måttet aflyses p.gr.a. afbud i 
sidste øjeblik. Fællesarrangementerne såvel som adskillige andre 
emner har været drøftet under hensyntagen til opinionsundersø
gelser foretaget af elevrepræsentanterne blandt eleverne. Udvalgets 
mest tidrøvende beskæftigelse har så ubetinget været anskaffelse 
af kunst for det beløb, der i forbindelse med Middelfart Gymna
siums indvielse stilledes til rådighed af Fyns Amt. Efter afstemning 
blandt skolens lærere og elever indkøbtes blandt et udvalg af 
William Hansen og Ewald Herriks værker ét billede af hver 
af kunstnerne og en del af restbeløbet anvendtes herefter til an
skaffelse af værker af Henry Heerup og Per Arnoldi. Som en 
konklusion på samarbejdsudvalgets virksomhed i det forløbne 
skoleår skal det fremhæves, at arbejdet i udvalget har været 
præget af en lidet modsætningsfyldt atmosfære.

OH

Elevforeningen »FUN«
Bestyrelsen bestod af følgende:
Formand: Eskil Romme.

18



Bestyrelsesmedlemmer: Helle Østergaard
Birte Pilegaard
Arne Rasmussen 
Lars Jacobsen

Elevforeningens arbejde har i det forgangne år været baseret 
på afholdelse af fester. Lidt mere end en tredjedel af skolens ele
ver har været medlemmer af foreningen.

Ved alle de afholdte fester har der været levende musik og det 
har drejet sig om både Jazz-, Beat- og spillemandsmusik.

Vi startede året med et overskud på ca. 700 kr., og det har vi 
forøget en smule, så rent økonomisk er det gået udmærket.

Eskil Romme

Middelfart Gymnasiums Sportsforening
Da gymnasiet ved skoleårets begyndelse rykkede ind i de nye 

lokaler på Østre Hougvej, var vi nogle stykker, som mente, at det 
måtte være muligt at udnytte disse til aktiviteter, der ikke havde 
direkte tilknytning til gymnasiet.

Da vi på forhånd vidste, at sportsinteressen blandt unge på 
Vestfyn var ret stor, var det naturligt for os at »kaste os over« 
denne fritidsaktivitet, og fredag d. 25-8-72 indkaldte vi derfor 
alle gymnasiets sports-interesserede til et orienterende møde i 
aulaen. Under mødet, hvortil der var mødt ca. 100, fik vi vor 
formodning — m.h.t. sports-interessen her på stedet — bekræf
tet, og det blev besluttet, at et hurtigtarbejdende udvalg til ud
arbejdelse af den kommende forenings love-straks skulle ned
sættes. Onsdag d. 14.—9. 1972 blev den af udvalget indvarslede 
generalforsamling afholdt, og resultatet heraf blev, at MIDDEL
FART GYMNASIUMS SPORTSFORENING (M.G.S.) blev dan
net.

I foreningens love står:

§ 1.
Middelfart Gymnasiums Sportsforening (M.G.S.) stiftet d. 

14.9 1972 har til formål at fremme interessen for — og udvikle 
færdighederne i diverse sportsaktiviteter, samt at opbygge et 
godt kammeratskab.
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§ 2.
Foreningen består kun af aktive medlemmer. For at blive med

lem af foreningen kræves det, at man har sin daglige gang på gym
nasiet (lærere og elever). Kun medlemmer kan deltage i konkur
rencer, der afholdes i individuelle sportsgrene, mens foreningen 
derimod ikke sætter medlemskab som betingelse for deltagelse 
i de klasse- og årgangskampe som tænkes arrangeret.

§ 3.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren og 

udmeldelse sker automatisk ved skoleårets afslutning.

§ 4.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen (før

ste år: kr. 10 årligt).

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Or

dinær generalforsamling afholdes i første halvdel af september 
måned. Denne indkaldes med en uges varsel efter bekendtgørelse 
på opslagstavlen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 15 medlemmer 
fremsender skriftlig begæring herom. Sådanne generalforsam
linger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst. 
Alle medlemmer af foreningen har stemmeret. Enhver lovlig 
indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 6.
Ved afstemning gør simpel stemmeflerhed udslaget. Er stem

merne lige bortfalder forslaget. Til beslutning om lovændringer 
kræves at mindst Vi af foreningens medlemmer er mødt og Vi 
af disse stemmer derfor.

Forsåvidt en sådan generalforsamling ikke er beslutningsdygtig 
indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanlig varsel og 
man kan da beslutte uanset de mødtes antal. Ved generalforsam
lingen føres en protokol der underskrives og oplæses af dirigen
ten. Generalforsamlingen afgør om afstemningen skal ske skrift
lig eller på anden måde.

20



§ 7-
Ved ordinær generalforsamling afgiver formanden beretning 

om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Kas
sereren fremlægger det reviderede regnskab. Der foretages valg 
af bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.

§ 8.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en 

næstformand, en kasserer, en sekretær samt lederne af de afde
linger foreningen til enhver tid omfatter. Nye afdelinger kan op
rettes ved bestyrelsens tilslutning når 10 elever skriftligt har an
modet bestyrelsen herom.

§ 9.
Valgene til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen. Alle i besty

relsen skal være på valg ved den ordinære generalforsamling. På 
grund af de i § 7 nævnte forhold kan formanden og kassereren 
ikke vælges blandt de elever, der går i en afgangsklasse.

§ 10.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder 

det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
Formanden leder forhandlingerne ved møderne. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er mødt.

§ 11.
Kassereren lader kontingentet opkræve, endvidere fører denne 

en fortegnelse over medlemmer, besørger foreningens regnskab 
ført og foretager de fornødne udbetalinger.

Regnskabet afsluttes 1 gang årligt. Evt. regninger anvises til 
udbetaling af kassereren efter at disse har været forelagt på besty
relsesmøde. Kassereren fører endvidere protokol over foreningens 
inventar og ejendom. Fortegnelsen slutter hvert år den 1. maj.

§ 12.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmø

der, generalforsamlinger m.m. og besørger i forbindelse med for
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manden foreningens korrespondance. Formanden sørger for at 
de udsendte skrivelser bliver kopierede, og at disse sammen med 
modtagne skrivelser ordnes og opbevares i foreningens arkiv. 
Udebliver et bestyrelsesmedlem 3 på hinanden følgende gange 
uden lovligt forfald kan bestyrelsen supplere sig selv og den på
gældende indkaldes ikke oftere.

§ B.
Afdelingslederne foretager det fornødne angående afholdelse 

af øvelser og konkurrence (både interne og med fremmede for
eninger) og træffer enhver foranstaltning som de skønner for
målstjenlig.

§ 14.
Foreningen kan ikke opløses så længe 20 medlemmer ønsker 

dens bestående. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til særlig gene
ralforsamling hvor mindst 3/t af foreningens medlemmer må 
være til stede, og at 5/6 af de tilstedeværende afgiver deres stem
mer derfor.

§ 15.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler til de andre 

elevorganisationer der findes på stedet.

M.G.S.’s bestyrelse fik følgende udseende:

PER EGGERT LARSEN I. HFA 
formand

ERIK HANSEN 2. MX 
næstformand

FRANK MØBJERG I. HFB 
kasserer

HENNING RASMUSSEN 3. MX 
sekretær

SUSANNE HANSEN 2. MX 
badminton

SVEND SPANGET LARSEN 3. MX 
bordtennis
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PER THYGE LARSEN 3. MX 
fodbold

PER BJARKE ANDERSEN 2. MY 
volley

LARS JACOBSEN 3. MX 
skak

I vinterhalvåret har vi hver onsdag og fredag kl. 14—22 haft 
begge gymnastiksalene stillet til vores rådighed, og vi har her på 
skift spillet bordtennis, badminton, volleyball og indefodbold. 
Endvidere har vi hver tirsdag kl. 14—17 spillet skak i gymnasi
ets rygekantine.

I sæsonens løb har M.G.S. deltaget i forskellige idrætsarrange
menter. I skak har vi deltaget i en gymnasium-skak-turnering og 
klaret os udmærket. I indefodbold har vi deltaget i stævner i 
Vejle, Fredericia, Middelfart og Otterup og vundet i alt 4 poka
ler til ejendom.

M.G.S. har desuden på gymnasiet afholdt forskellige idrætsar
rangementer (»gymnasie-mesterskaber«). Således afholdt vi kort 
før jul (d. 21. dec.) en turnering i bordtennis, der havde samlet 15 
deltagere. Resultatet heraf blev, at Ejvind Rasmussen 1. MY i 
finalen vandt over Kurt Sørensen 2. MX med 21—16, 21—17. Beg
ge finalister fik efter finalen overrakt bogpræmier for præstatio
nerne. Den sidste dag før påskeferien (13. april) afholdt vi for at 
markere sæsonafslutningen et lignende arrangement i badminton. 
18 spillere havde tilmeldt sig og her blev resultatet en finale
sejr til Kristian Brøchner 1. SB over Ejvind Rasmussen 1. MY på 
15—14, 15—10. Også her fik begge finalister efter kampen over
rakt bogpræmier.

M.G.S.’s største arrangement i årets løb var imidlertid et stor
stilet indefodbold-/håndbold stævne i den nye Lillebæltshal ons
dag d. 7. marts. På denne dag blev undervisningen i gymnasiet 
suspenderet kl. 10, og alle begav sig herefter over i Lillebæltshal
len, hvor der i de følgende 4 timer blev dystet på livet løs. Samt
lige klasser stillede med fodboldhold, og lærerne gjorde ligeså 
— foruden at der i træningshallen i løbet af 1 time skulle afvikles 
2 håndboldkampe mellem gymnasiasterne og HF’erne — var der 
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ustandselig noget at se til for alle. Efter 43 indledende kampe 
nåede vi kl. ca. 14 frem til finalerne. Disse stod i damerækken 
mellem 2. Y og 3. X og i herrerækken mellem 1. HF AB og 1. 
HFC. Resultatet blev i damerækken en finalesejr til 2. Y på 1—0 
og i herrerækken en sejr til 1. HF AB på 2—0. Alle finalisterne fik 
efter kampene overrakt præmier, der bestod i henholdsvis IV2 
liter vin til vinderne og 3/t til taberne.

Arrangementet blev bagefter betegnet som en stor succes, og 
vi er blevet stillet i udsigt, at såvidt det er praktisk muligt, vil 
der hvert år i fremtiden blive inddraget en skoledag til fordel 
for et idrætsarrangement a la dette.

Med håbet om fortsat stor tilslutning til M. G. S. slutter jeg 
hermed beretningen.

Sekretæren i M.G.S.
Henning Rosenvang Rasmussen, 3. MX

Gymnasiets deltagelse i lands- og regionsstævner

PIGERNE:
Pigerne har deltaget i gymnasiernes landsturnering i volleyball 

og basketball, hvor de klarede sig pænt. I håndbold, der var på 
regionalt plan, vandt pigerne turneringen ved at vinde finalen 
over Vestfyns Gymnasium.

DRENGENE:
Drengene har deltaget i regionsturneringer og stævner i hen- o o o o o

holdsvis atletik, håndbold og fodbold, hvorimod volleyballtur- 
neringen var på landsplan.

I atletik, håndbold og fodbold blev det ikke til førstepladser, 
men alligevel nogle ganske pæne resultater.

I volleyball deltog gymnasiet med et hold i yngste gruppe og 
to hold i ældste gruppe. I de indledende runder blev det til før
stepladser for både hold 1 i ældste gruppe og holdet i yngste 
gruppe, hvorimod hold 2 i ældste gruppe måtte nøjes med en 
3. plads. Ved semifinalestævnet vandt holdet i ældste gruppe igen 
og yngste gruppe blev nr. 2. Herefter var der i ældste gruppe 4 
gymnasier tilbage nemlig: Nørre Gymnasium, Birkerød Gymna
sium, Hjørring Gymnasium og Middelfart Gymnasium. Disse fire 
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hold mødtes så endelig på Danmarks Lærerhøjskole For Legems
øvelser i København søndag den 8. april. Resultatet blev, at Mid
delfart Gymnasium vandt over alle de øvrige gymnasier.

Holdet bestod af følgende spillere:
John Lund HFb
Per Eggert Larsen HFa
Per G. Topholm Jensen HFa
Per Bjarke Andersen 2. MY
Jens Nørgård Jensen HFc
Henning Mortensen 1. MY
Per Thyge Andersen 3. MX
John Nielsen 3. MY

P. R.

Fysiktime i 1. x.

Middelfart Gymnasiums venner
Bestyrelsen består af følgende forældrevalgte medlemmer;

Købmand Kaj E. Jensen (formand)
Fuldmægtig Thage H. Jeppesen (kasserer)
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Overbibliotekar Knud Møller (næstformand) 
Socialrådgiver Gudrun Sørensen (sekretær).

Suppleanter:
Fru Anne Bang Nielsen
Fru Ruth Risak

Gymnasiets repræsentanter:
Rektor J. Weiss-Pedersen
Adjunkt Torben Hilberg.

Love for foreningen
MIDDELFART GYMNASIUMS VENNER

§ 1.
Middelfart Gymnasiums venner er en støtteforening for Mid

delfart Gymnasium. Foreningen har til formål at yde støtte på 
områder, der ligger udenfor gymnasiets økonomiske rammer.

§ 2.
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte for

eningens formål.

§ 3.
Regnskabsåret er finansåret. Kontingentet fastsættes på gene

ralforsamlingen. Livsvarigt medlem kan enhver blive, der be
taler 300 kr. een gang for alle.

§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordi

nær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
april måned. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 
finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 medlemmer frem
sætter krav derom. Generalforsamlinger indkaldes med 1 uges 
varsel gennem de lokale dagblade eller ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne.
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§5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§6.
Stemmeret på generalforsamlingen har kun:

a. Forældre til nuværende elever.
b. Forældre til forhenværende elever.
c. Tidligere elever.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 vælges blandt de stem
meberettigede, 1 vælges af lærerrådet og 1 af elevrådet. Rektor 
er fast medlem.

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, 
hvoraf 2 afgår hvert år, første gang ved lodtrækning, vælges 
for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter. 
Lærernes og elevernes repræsentanter vælges for mindst 1 år 
ad gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kas
serer og sekretær. Den årlige generalforsamling vælger 2 revi
sorer og 1 suppleant til at revidere foreningens regnskab.

§ 7-
Bestyrelsen disponerer over foreningens årlige overskud til de 

i § 1 angivne formål.

§8.
Vedtagelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemme

flertal. Til vedtagelse af ændringer i lovene kræves, at mindst 
halvdelen af medlemmerne er mødt, og at 2/a af de mødte stem
mer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, ind
kaldes til ny generalforsamling, hvor vedtagelse sker med simpelt 
stemmeflertal, uanset de mødtes antal.
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§9.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst halv

delen af medlemmerne er mødt, og at 2/s af de mødte stemmer 
herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes 
til ny generalforsamling, hvor vedtagelse sker med simpelt stem
meflertal, uanset de mødtes antal.

Ved foreningens opløsning tilfalder dens værdier en fond, 
kaldet Middelfart Gymnasiums Fond. Fonden, der har samme 
formål som foreningen, bestyres af gymnasiets rektor samt 1 
valgt af lærerrådet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1971

KAJ ERIK JENSEN 
formand

THAGE JEPPESEN 
kasserer

JØRGEN WEISS-PEDERSEN 
rektor

KNUD MØLLER 
næstformand

GUDRUN SØRENSEN 
sekretær

ANKER JENSEN 
elevrådsrepræsentant

Foreningens virke i det forløbne år
Så er der atter gået 1 år i foreningens historie, og der har væ

ret meget arbejde, men samtidig megen glæde ved det.
Vi startede vor sæson med en rundvisning på Gymnasiet for 

foreningen, som havde samlet mange mennesker den aften.
Vi havde søgt Albanifonden om et tilskud til udsmykning, 

men p. gr. a. mange ansøgninger, måtte den desværre melde alt 
optaget.

Fra foreningens side ønskede vi i hvert fald at vise et resultat 
og startede derfor en indsamling blandt vore medlemmer og 
byens og omegnens befolkning. Dette resulterede i det smukke 
resultat af 8192 kr., som vi takker meget for.

Indkøbet af kunstværkerne er sket, og vi har prøvet på at 
skaffe noget, der passede, ikke alene til det foreningens medlem
mer gav udtryk for, men at det også passede til gymnasiets væg
ge. Det har lige været forevist pressen ved et pressemøde, og vi 
håber, at alle synspunkter er blevet tilgodeset.
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M.G.V. har endvidere af de beskedne midler, vi endnu har, til
delt Middelfart Gymnasiums Sportsforening 8 skakspil med brik
ker, og vi er glade ved at kunne hjælpe.

Vi ville gerne have hjulpet mere, men vi skal først have flere 
penge for at kunne hjælpe, men efterhånden, når vi det mål, vi 
har sat.

Vi havde den glæde at være inviteret til invielsen af Middel
fart Gymnasium, hvor vi var med til en højtidelig indvielse, hvor 
vi kunne overrække gaven.

Bestyrelsen har medvirket ved enhver lejlighed, hvor man 
fra gymnasiet har ment det muligt. Det har givet foreningen 
flere medlemmer, som vi er taknemmelige for og vi både håber 
og forventer, at det gode samarbejde vil gå videre.

Bestyrelsen har holdt mange møder i årets løb, og vi har prø
vet at gøre det så godt som muligt, kritik kan der altid komme, 
men vi er forberedt på at tage imod.

I år er vi i en ny situation, nemlig at vi skal af med det første 
hold gymnasiaster her i byen. Det er dejligt at få lov til at dimit
tere et hold, men dog er det alligevel vemodigt at skulle sige 
farvel og tak til dem, der har været med fra gymnasiets start. 
Jeg vil ønske for dem, at det gode forhold der har været, selv om 
gymnasiet for visses vedkommende har betydet 3 skoler i gym
nasietiden, vil have givet dem en god start her i livet.

Nu vil jeg håbe, at mange af de unge mennesker, der forlader 
gymnasiet vil støtte det, de har været med til at oprette, så vi 
kan blive et gymnasium med god støtte, for dem der kommer 
efter. Fordi man forlader et gymnasium, er det ikke ensbetyden
de med, at alt er forbi. Styrken ligger i, at man prøver at fast
holde det, man har været med til.

Held og lykke med alt fremover.
Kaj Erik Jensen

DAGBOGEN 1972-73

7. september:
Modtagelse af både gymnasieelever og HF.

13. september:
Regionsstævne i Nyborg (gymnastik).
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14. september:
Forældremøde 1. Y.

15. september:
Firmafest for gymnasium og HF.

18. september:
Forældremøde 1. X.

20. september:
2. a på ekskursion til fynske herregårde.

21. september:
Forældremøde 1. A.

22. september:
Besøg af fagkonsulenten i tysk, lektor Rossen

23. september:
Besøg af Skåde Skole fra Århus/Pædagogisk dag.

25. september:
Forældremøde 1 z.

27. september:
Ekskursion med 2 y til fynske herregårde.

28. september:
Forældremøde 1 b.

30. september:
Psykologilærernes Regionalmøde.

6. oktober:
Lærerfest med Vestre skoles lærere.

9. oktober:
Fællesarrangement. Forfatteren Gunnar Nissen, foredrag om 
ØSTEUROPA I DAG.

11. oktober:
Besøg af Det Sønderjyske amtsråd samt repræsentanter fra 
Fyns amtsråd.

23. oktober:
Fællesarrangement. Forfatteren og journalisten Arne Falk 
Rønne viste lysbilledforedrag I STANLEYS FODSPOR — 
100 ÅR EFTER MØDET MED LIVINGSTONE.
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25. oktober:
Indvielse af Middelfart Gymnasium med reception og elevfest 
om aftenen.

2. november:
Repræsentanter fra ministerium, arkitektfirma og Set. Jør
gens Gymnasium ser på M. G. i anledning af projektering af 
nyt gymnasium, som skal igangsættes til april 1974.

2. november:
Besøg af fagkonsulenten i erhvervsorientering.
Teatertur til Odense.
Program: Holberg: Den Stundesløse.

18. december:
Fællesarrangement med Papa Bues Viking Jazz Band.

20. december:
Fællesarrangement ved Henrik Stub — efter Apolio.

20. december:
Ekskursion for 3 b med OH og HO til København.
Besøg i Folketinget og på Teatermuseet.

22. december:
Odense Teater: Kvindekævl (juleafslutning).

8. januar:
Inner Wheel aflægger besøg.

9. januar:
Elev/forældrekonsultation (I g).

16. januar:
Elev/forældrekonsultation (II g III g).

17. januar:
Besøg af fagkonsulent, lektor Tage Ostergaard, fransk.

23. januar:
Gymnasieskolens informationsmøde for nye elever og deres 
forældre.

1. februar:
Erhvervsvejlederbesøg. Universitetsstuderende orienterer ele
verne.
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9. februar:
Fællesarrangement ved Sven Salicath.

16. februar:
Fællestime for 3. a og 3. b. Cand, theol. Bo Rasmussen: Re
degørelse for det teologiske studium, og udsyn over aktuelle 
teologiske problemer.

24. februar:
Skolefest med komedie. Jeppe på bjerget opførtes.

Fra skolekomedien

28. februar:
Orienteringsmøde for nye HF studerende.

9. april:
Fællesarrangement ved Ole Haiding. »De fem onde år«.

27. april:
Fællestime for 3. a og 3. b. Mag. art. Jørgen Døør over em
net: Fromm.: The Sane Society.

14.—17. maj:
Ekskursion (2. y, 1. a, 2. x, 1. b.) i geografi til det vestlige 
Sønderjylland under ledelse af lektor J. Voigt.
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