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Referat fra bestyrelsesmøde i Tommerup Høj- og efterskoles elevforening, 

torsdag den 23. september 2010 kl. 17 på Tommerup Efterskole. 

 

Dagsorden: 

1. Indledning v. Helle 

Afbud fra: Sarah Dedieu, Trine Sørensen, Bjarke Skjølstrup, Theis Munksgaard, Henning 

Refsgaard, Charlotte Thomsen, Jørgen Sass Nielsen. 

Ingen holdrep. Mødte op. 

 

Nedenstående beslutninger skal genbekræftes på næste bestyrelsesmøde pga. det lave fremmøde. 

 

2. Konstituering. Formand, næstformand, sekretær/referent. 

Vi kan på baggrund af de tilbagemeldinger vi har, ikke konstituere bestyrelsen. Punktet udsættes 

derfor til næste møde. 

I perioden frem til næste bestyrelsesmøde konstitueres Helle Tiedemann som formand. 

Referent: Helle Tiedemann. 

 

3. Orientering om elevbladet. 

Bladet er på vej.  

 

4. Hjemmesider/mailgruper incl. opsamling fra sidst. 

Arkivbilleder – Sarah og Trine har tidligere givet udtryk for at de gerne ville kikke arkivbilleder 

igennem og finde nogle til hjemmesiden. Trine og Sarah er ude at rejse – men vi tager det op igen 

når de er hjemme igen. 

Elektronisk vandremappe – Karsten fortæller, at koden til at komme ind bliver glemt og man 

glemmer man har fået en mail … 

Vi tror at facebook er fremtiden, og syntes ikke, at der skal bruges mere energi på at starte 

vandremapper op.  

Findes der en anden måde at organisere det på - kan man oprette en officiel årgangsgruppe 

”TEårgangXX” på Facebook? Bjarke/Trine ved i om det kan fungerer? Opfordring til at 

holdformændende får som ansvarsopgave at holde lidt i gang i kommunikationen. 

 

Elevforeningens hjemmeside skal ind under skolens hjemmeside. Jakob siger gó for det. 

Der skal ses på etableringsdelen – er der noget økonomi i det? 

Der skal etableres link fra ”www.th-te.dk” til skolens hjemmeside – med en side til elevforeningen? 

Karsten vil gerne gå i det rent praktiske omkring oprettelse og flytning af hjemmesiden, hvis det 

kan ske inden for de næste 3 uger.  

Karsten taler med Bjarke om at få hjemmesiden til at pege på Tommerup Efterskoles hjemmeside. 

Karsten får intro til hjemmesideprogrammet inden vi går herfra, og Karsten vil stå for det rent 

opbygningsmæssige ex. hvem sidder i bestyrelsen, vedtægter, elevforeningens arbejde, 

medlemskab, gamle elevblade ind – fil fra Peter (pt@c.dk), billeder fra elevfesten – fil fra Peter, 

evt. chatforum fra den gamle hjemmeside, tilmelding til elevfesten – aftales nærmere når vi nærmer 

os elevfesten – Karsten snakker med Thorkild om det på det tidspunkt.  

Helle skriver til Bjarke og orientere om beslutningen. 

 

5. Hvordan gik det med ”Sponsorelev”. 

Der er ikke den store interesse for det, og vi gør ikke mere ved det på nuværende tidspunkt.  

 

6. Evaluering af elevfesten 2010. 

Forslag er det muligt rent praktisk, at jubilæumshold kunne få en rundvisning på skolen – det kunne 

være en fra elevforeningen der stod for det. 
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Jubilæumsfoto – kvaliteten af billedet kan det gøres bedre? Der var billeder der var grynet og 

årgangen faldt ud, og måske kunne der godt bruges lidt mere tid på at få taget et godt billede. Obs. 

Overensstemmelse mellem skiltning af pris og det det koster. 

 

7. Forslag til taler ved elevfesten 2011 – er der fundet en? 

Der er fundet en taler – Ulrik Gräs og Jan ? vil gerne komme, sang og viser….. 

 

8. Kampagne for efterskolejubilæumshold 2011: 80/81, 85/86, 90/91, 95/96, 00/01,05/06, -  

 
 Frans Ruth/Lars Helle Sara Trine Karsten 

2011 95/96 85/86 90/91 80/81 00/01 05/06 

 

Brev til holdformænd for højskolehold (Henning plejer….). 

Henning vil gerne stå for breve til holdformænd. 

 

9. Regnskab v. Lars – bilag mailes fra Lars. 

Lars gennemgik regnskabet 

Pt. er der 1172 har indbetalt kontingent, der er sent rykkere til 112. Tilskud fra bladpuljen – der 

modregnes fortsat 12.000 kr. pga. overgangen fra 6 til 4 blade. 

Renter – Lars kunne ikke få bedre renter i Danske Bank og har derfor bundet 200.000 kr. i 

Ringkjøbing Landbobank til en rente på 1,9 %. Renterne tilskrives først næste år. 

Der er gået en stor årgang ud men kun kommet 44 ind – derfor mindre forudbetalt kontingent. 

Regnskabet godkendes. 

 

Økonomi – Lars skal have underskrevet fuldmagtsforhold i forbindelse med oprettelse af konto i 

Ringkjøbing Landbobank, Helle skriver under som konstitueret formand. 

  

10. Budget 2011 v. Lars. 

Lars har budt på medlemsnedgangen og budget for 2011 ud fra 1127 medlemmer og et fortsat 

tilskud fra bladpuljen. Det kan lige gå – men vi kommer til at se på kontingentet til næste år. 

Budgettet godkendes. 

 

Kan man sende bladet ud digitalt og dermed spare portoen? Men det kræver et stort arbejde at 

ajourføre digitale adresser, og der er stadig mange der er medlem og gerne vil modtage et blad. Kan 

man få folk til at betale for et digitalt nyhedsbrev? Det kommer nok på sigt, men vi er ikke klar 

endnu. 

 

11. Orientering om skolen v. Jacob. Lars orienterer fra skolens bestyrelse. 

Jacob orienterede fra skolen. Sidste skoleår sluttede godt, selvom det var et svært hold. Der blev 

ansat ny viceforstander og pr. 31. juli sagde vi farvel til Dorthe. 

God start på dette hold, har sagt farvel til en elev der ikke kunne rumme det. De har været på tur til 

Tyskland og har haft en rigtig god tur. Der er 114 elever – det føles rigtig godt og er godt for 

økonomien. 

Der er ansat en ekstra personale (fra den fri-lærerskole), en ung pige (21 år) og det er bare godt.. 

De nye badeværelser i Sibirien er færdige og taget i brug – det fungerer godt – der er foretaget små 

reparationer rundt omkring af bla. vandskader. Skolen har haft et par virksomhedspraktikanter der 

har malet rigtig mange steder – nu kunne der godt bruges en murer 

 

Lars orienterede fra skolens bestyrelse. Repræsentantskabsmøde – besættelse af den sidste ledige 

plads i skolens bestyrelse. IM-fyn kunne godt være interesseret i at stille med en person. Håber det 

falder på plads.  
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Bestyrelsen arbejder med økonomien – der arbejdes med 3-årige budgetter, der skal sparres rigtig 

mange penge og tilskuddet til efterskolerne falder kraftigt – i 2014 når det et fald på 14%, svarende 

til ca. 2,2 mil. på TE/år. 

Der arbejdes med at udfærdige en social profil – hvad skal der til for at støtte en svag elev. Elevåret 

09/10 er evalueret – året sluttede godt. 

Ravnestedet er sat til salg, der er kommet bud fra to familier, der skal have solgt det de bor i i dag. 

Der er bud på 625.000 kr. 

Arne Kristoffersen formand, Flemming Virum – næstformand, Lars Homann 3-medlem af 

forretningsudvalget. Sarah – protokolfører. 

 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Fredag den 25. marts kl. 17. 

Elevfest den 28. maj 2011 

 

13. Oplæsning af protokol. Kørselsgodtgørelse 

 

14. Evt. 

Karsten præsenterer sig til elevbladet – sendes til Charlotte senest 1/12. 

 

Skal vi blive ved med at inviterer holdrepræsentanterne med? – ideen er egentligt god, vi inviterer 

dem med næste gang og ser om de dukker op – evalueres på næste møde. 

 

Karsten snakkede med en ved elevfesten, der gav udtryk for, at antallet af farver i elevbladet i disse 

klimatider, måske er for meget. 

 

Der var nye flotte plakater og rejemadder til alle fremmødte 

 

 


