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Referat fra bestyrelsesmøde i Tommerup Efterskoles elevforening fredag den 25. marts 2011 

kl. 17 på skolen. 
 

Deltagere: Jørgen Sass, Charlotte Thomsen, Jakob Carl Christensen, Frans Rasmussen, Henning Refsgaard, Karsten 

Dideriksen, Sara Dedieu, Trine Sørensen, Theis Munksgaard (09/10), Helle Tiedemann. 

Afbud: Lars Homann, Simon Kromann (09/10)- e-mail kunne ikke komme igennem, Lasse Vibjerg (08/09)-afbud, 

Kristine Sørensen (08/09) –kom ikke, Sidsel Bach (08/09) –kom ikke, Ida Simmelsgaard (09/10) –kom ikke. 

 

1. Indledning ved Helle. 

2. Konstituering af elevforeningens bestyrelse - formand, næstformand, sekretær. 
Formand: Sara 

Næstformand: Trine 

Sekretær: Helle 

 

3. Orientering om bladet + forslag om etablering af blad udvalg. 
Det sidste blad er lige kommet – flot blad. Der kommer ikke input til bladet udefra, så redaktørerne står for indholdet. 

Frans har 10 artikler mere fra skolens historie – der er skrevet frem til 100-års jubilæet. Frans sender artiklerne i en 

elektronisk udgave til Jacob, som sikre at de bliver gemt på skolen + de skal ligge på skolens og elevforeningens 

hjemmeside. 

Godt med en farverig forside der rammer – man kunne evt. have et sted med farveløse sider –evt. en side med fokus på 

de gamle/ældre medlemmer.  

Forslag om at etablerer et blad- og kommunikationsudvalg som skal arbejde med indhold, til især en siden for de ældre 

medlemmer. Udvalget kunne bestå af andre end elevforeningens medlemmer.  

Det handler nok mere om at få taget stilling til hvad vores opgave som elevforening skal være fremadrettet – set i lyset 

af fald i medlemsantal - den store udgift til udgivelse af elevbladet.  

Et blad/fire blade – blad kun til gamle elever. 

Skolens kommunikation går mere og mere i retning af brug af hjemmesiden. 

Vi kan ikke gøre mere ved bladet før vi er klare på elevforeningens fremtidsopgaver. 

Skolens interesse – opbakning, spil til dagligstuen, indkørslen, festlig anledning på/til skolen, et stort bidrag til 

elevfesten. 

Beslutning: Vi nedsætter et udvalg, som til næste møde kommer med et oplæg til en debat om elevforeningens opgaver 

fremover + vi skal have orienteret på generalforsamlingen om disse tanker + hvad har generalforsamlingen af 

tanker/forventninger til elevforeningens opgaver.  

Udvalg: Trine, Frans og Karsten kommer med et oplæg + spørgsmål til deltagerne på generalforsamlingen. 

Skolen v. Sass tager det med på lærermøde og kommer med en tilbagemelding til udvalget + ved næste møde.  

Emnet sættes på dagsordnen ved næste møde. 

 

4. Hjemmesiden og mailgrupper – hvordan går det, hjemmesideredaktør. 
Vi har sagt farvel til Bjarke, med et gavekort. 

Kan man få en besked når der er nyheder på hjemmesiden så man får en mail når der er nyheder? 
Karsten har flyttet elevforeningens hjemmeside over på skolens hjemmeside. Man kommer direkte ind når man skriver 

den gamle hjemmesideadresse – eller via linket på skolens hjemmeside. 

Vandremappesiderne – linket er gået i udu /man kan ikke åbne vandremapperne lige nu. Karsten arbejder med det 

sammen med Bjarke. 

Der mangler årgangstal på Henning (F73) og Frans (58/59). Der mangler billeder af Sara og Trine. 

Holdrepræsentanterne – der kommer billeder af holdrepræsentanterne på hjemmesiden, hvis de ønsker der – Karsten 

kontakter dem. 

Det skal nævnes ved generalforsamlingen at vi har sagt farvel til Bjarke. 

 

5. Elevfesten lørdag den 28. maj 2011: 
Sara ringer til Jakob ca. 14 dage inden generalforsamlingen. 

 Dagsorden for generalforsamlingen: 

 Valg af dirigent – forslag Jakob. 

 Formanden aflægger beretning v. Sara. 

 Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab v. Lars 

 Fastsættelse af kontingent for 2012  

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg til bestyrelsen – der er ikke valg i ulige årstal. 

 Valg af revisor, Jesper Tiedemann 

 Evt. 

 Helle er referent ved generalforsamlingen 

 Bestyrelsens medvirken ved elevfesten: 
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Billeder - Frans/Helle; Ankomst/betaling/fange nye medlemmer – Frans, Trine, Sara, Karsten; Pr.-

virksomhed/indmeldelsesblanketter på alle borde mm.– Trine, Sara, Karsten. 

 

6. Årsregnskab, herunder Møllers Mindefond. Bilag fra Lars. 
Lars har fremsendt regnskabet – vi diskuterede økonomien, bortfald af bladtilskud, fald i porto. 

Bladet falder ud på et tidspunkt, snak om hvornår har vi ikke råd til det længere – vi skal finde værdien i medlemskab af 

elevforeningen. Blad pr. mail? – skal frem på generalforsamilingen + diskuteres på næste møde 

 

7. Hvornår refunderer elevforeningen kørsel til elevforeningens bestyrelses medlemmer? 
Elevforeningen refunderer transport til bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og til orienteringsaftnen for 

bestyrelsesmedlemmer og inviterede gæster. 

Holdrepræsentanter der deltager ved elevfesten med aktiviteter – deltager på skolens regning. 

Kilometertaksten fortsætter uændret. 

Kan formand og næstformand få refunderet transport hvis de skal mødes mellem møderne? Sara og Trine vurderer hvor 

meget de har behov for at mødes - tages op på næste møde. 

 

8. Kontingent og 5-års kontingent for nye medlemmer. 
Kontingentet sættes op som Lars foreslår – 155 kr. pr. år - 675 kr. for 5. års kontingent. 

 

9. Hvordan går det med kampagnen for jubilæumsholdene? 
Alle er i gang – eller kommer det inden længe. Snak om brug af Facebook – det kan være en god ide, der er ikke krav til 

hvordan man gør det. 

Trine opretter en event på Facebook – koordinerer det praktiske med Karsten. 

OBS – kan der etableres et autosvar når man tilmelder sig elevfesten på skolens hjemmeside. Jakob arbejder videre med 

det. 

 

10. Forslag til taler til elevfesten 2012 
Ulrik – som desværre blev forhindret i at komme i år. Holger Lisner, Børge Munk Poulsen, Susanne Rysgaard, Erik 

Søgaard – Sygehus præst. 

 

11. Orientering til eleverne om elevforeningen – hvem + dato 
Det skal være den aften elevforeningens bestyrelse tager en ting med til holdet. Forslag – Wii incl. Karaoke. Det 

kunneogså være en konkurrence hvor man kan vinde en ting. Navn + årgang sættes på gaven. Beløb – ca. 3000 kr. Trine 

og Karsten deltager – indhold aftales med Jakob. Kommer til at foregå den 27. maj om aftenen. 

 

12. Holdformændene for de senest to årgange inviteres med til elevforeningens 

bestyrelsesmøder – skal det fortsætte? 
Theis – det kan være svært at identificere sig med hvem det er der er her. Rart hvis de andre holdrepræsentanter fra 

årgangen, havde kunnet været med. Godt hvis man kender en fra sidste år… - det skal vi være opmærksom på, når vi 

vælger hvem der kommer fra elevforeningens bestyrelse til aftenen med valg af hold repræsentant. 

Mail fra Lasse der desværre ikke kunne være med, men som opfordrer til overvejelse om indsatsen ved at møde op står 

mål med hvad man får ud af at deltage. 

Forslag om en vedtægtsændring så holdrepræsentanten vælges ind i elevforeningen for de to kommende år. 

Vigtigt at få informeret om, at holdrepræsentanterne får transporten refunderet når de møder op – og hvad deres rolle er. 

Evt. få et opkald fra en der bor i nærheden om tilbud om transport, orienteringsbrev. 

Vi fortsætter lidt endnu. 

 

13. Orientering om skolen v. Jakob. 
Ravnestedet er blevet solgt for 600.000 kr. Skolen kom med et overskud på 310.000 kr. for sidste år – lidt lavere end 

forventet, pga. nedsat tilskud, tilføjelse af en ekstra uddannelses uge + lidt div. 

Der foretages løbende bygningsrenoveringer; personalesituationen – der er ansat lidt ekstra sekretærhjælp. Økonomien 

vil de kommende år blive lidt strammere. Bla. pga. lavere tilskud fra staten – bliver værst i 2012 og 2013. Det går når vi 

kan holde på eleverne. I år 10 elever er holdt – en sendt hjem. 

Rigtig godt elevhold, med elever der er glade for at være her – god stemning. 

Der snakkes om at ændre hele 10. klasse-linjen til en mere projektorienteret linje + der arbejdes med skolens profil – 

mål at blive en skole under Skals – Cambridge profilering. 

Der arbejdes på at få elever nok til at etablerer tre 9. klasser og to 10. klasser (i dag omvendt). 

 

14. Orienterer fra skolens bestyrelse v. Sara. 
Sara har deltaget i hendes første bestyrelsesmøde – spændende, meget økonomi – salg af Ravnestedet. Snak om skolens 

kristendomsprofil. 
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15. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Snak om hvilken ugedag der er bedst at mødes på. Hidtil har mødet i efteråret været afholdt en torsdag og forårsmødet 

en fredag. 
Næste møde - Søndag den 9. oktober kl. 13 – 18 – ønsker man at spise med – tilmelding til Jakob.  

 

16. Oplæsning af protokol. Kørselsgodtgørelse 

 

17. Evt. 
Vandremapperne for dette hold – de elektroniske bliver ikke sat i gang i år pga. skift af edb-system + vi har tidligere 

besluttet at facebook er det sted de unge kommunikerer. 

  

Struktur på møderne, ønske om en mere stram struktur og mere fokus på at skille det formelle og det uformelle. 

Punkterne på dagsordnen – mere skarp på hvad skal man tage stilling til og hvad der er til orientering. 

Forslag om, at der varsles mulighed for input til dagsordnen, inden den endelige dagsorden sendes ud.   

 

 


