
Referat fra bestyrelsesmøde i Tommerup Høj- og Efterskoles elevforening søndag d. 9. 

oktober kl. 13 – 18. 
 

Deltagere: Jakob Carl Christensen, Frans Rasmussen, Henning Refsgaard, Karsten Dideriksen, Sara Dedieu 

(formand), Trine Sørensen (næstformand), Helle Tiedemann. Søren Solsø, Josefine Bjerrum, Anne Katrine 

Fyrstenberg Thomsen (elevrepræsentanter fra hold 2010/2011) 

Afbud: Jørgen Sass, Charlotte Thomsen, Lars Homann 

 

Ad. 1. Velkommen v. Sarah. Sarah bød velkommen. 

 

Ad. 2. Indledning v. Karsten.    

 

Ad. 3. Orientering om hjemmesiden v. Karsten  
Der er ikke så megen information på hjemmeside, chat-room, og vandremapper – bruges ikke så meget, den 

sidste besked er fra 2010. Der har været problemer med at komme ind –men kun to henvendelser der om. 

Skal vi have mere information om bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden? 

Er det muligt at komme til at ligge højere oppe / længere ud på hjemmesiden? Jacobs tilbagemelding: De 

pladser der er på forsiden skal sælge skolen – derfor skal den ikke ligge der, men derfor kan vi godt arbejde med 

at den får en mere synlig plads. Jubilæumsbilleder fra sidste elevfest skal lægges ind. Karsten får dem fra 

skolen. 

 

Ad. 4. Orientering om elevbladet. v. Jørgen og Charlotte. 
Afbud fra Charlotte og Sass.  

Sass ønsker at opsige sit job som redaktører pr. 31.12.11. Jacob snakker med Charlotte om hendes ønsker i 

forhold til redaktør jobbet. Jacob frie hænder til at få redaktøropgaven løst. 

Spørgsmål til Lars: har Charlotte og Sass en ansættelseskontrakt? 

Hvis vi henvender os til redaktørerne ville det være dejligt at få en bekræftelse på at redaktørerne har modtaget 

posten.  

Mere omkring bladet under punkt 9. 

 

Ad. 5. Orientering fra skolen v. Sarah og Jakob. 
12.09.11 sidste bestyrelsesmøde. Renovering af foredragssalen – er i gang med at indsamle ideer til hvordan og 

hvad der skal ske. Tanker om hvordan elevforeningen kan inddrages – evt. finansiere et eller andet der kan have 

varig værdi. 

Bestyrelsens forventninger til skolen, bla. er frafald af elever et fokusområde. 

Skolen har forsøgt at finde et mønster i det – men det ser ud til at det er meget individuelt. 

Et rigtig godt elevhold, de har det godt med hinanden, fungerer godt. 5 er holdt af sig selv, ingen sendt hjem. 

Personalegruppen, godt samarbejde og trivsel. 

Vigende søgning – det største problem. Skoler i udkants-danmark, kirkelig baggrund, under 100 elever – det er 

dem der har problemer. 

Vigtigt at understrege, at det er ikke mismod der præger skolen. 

 

Ad. 6. Regnskab og Ad. 7. Budget v. Sarah (Lars udsender bilag) 
Det løber kun lige rundt. Fald i antallet af medlemmer diskuteres under punkt 9. 

Spørgsmål - hvordan kan man se om man er medlem, og let adgang til at blive meldt ind. 

 

Ad. 8. Elevfesten – 15 min 

a: evaluering af elevfesten 2011 
God dag – godt oplæg om elevforeningen til elevholdet fredag aften – virkede godt. Fik hvervet nye medlemmer 

bla. 5-årsjubilarer. Café-aftenen – god mulighed for gamle elever til at mødes, men mange vælger at tage af 

sted. Mere opmærksomhed på at få gamle elever til at optræde, og det behøver ikke kun være musik der 

optrædes med. 

b: jubilæumskampagne - elevfesten 2012:  
81/82-Sara, 86/87-Lars, 91/92-Helle, 96/97-Frans, 01/02-Trine, 06/07 –Karsten 

Højskoleholdformænd – Henning 

c: taler til elevfesten 2012 



 –Ulrik, har sagt ja til at komme. Kunne være en god ide at skrive det i invitationerne med de hold der har gået 

her i hans tid. Sarah Kontakter Ulrik for at bekræfte aftalen. 

 

Ad. 9. Hvad vil vi, og hvor skal vi hen?!  

a: konklusioner på spørgeskemaerne fra elevfesten v. Trine  
Trine har notater 

b: Hvad vil vi?  
Vi arbejder videre på brainstormen fra 2010. Se punkt 5 i referatet fra mødet 26/03/10. Emner: giverudvalg, at 

være en ressource for skolen, arrangere events for gamle elever, sponsorater og stipendier, reklamere for skolen, 

reklame for os selv, elevbladet, nyhedsmail, hvordan bliver vi mere synlige? 

 

Giver det mening at have en elevforening? 

 

 
Hvad vil vi? Visioner 



 



 
 

Ulemper, samt indskrænkning og sammenlægning af emner: 

 



 
 
Gruppearbejde: Gruppe 1. Højskoleaftner, svært at få folk til at komme langvejs fra , måske bedre med en 

sommerskole for alle gamle elever/på tværs af generationer? 

Leje en svømmehal – fælles skovtur? 

Gruppe 2. Ressource for skolen – konkrete praktiske opgaver, som gamle elever kan være behjælpelige med at 

løse – forslag til opgaver skal komme fra skolen, vi er behjælpelige med at finde personer. 

Finde ressourcepersoner til f.eks. et telt på UU – vi kan være behjælpelige med at finde gamle elever – 

samarbejde med skolen. 

PR for os selv – bla. skal hjemmesideadressen være tydeligere på forsiden af elevbladet – gaven vi gav ifbm. 

valg af holdrepræsentanter – navn på så man kan se den var fra elevforeningen. Hvis du er medlem, så får du – 

invitation til elevfesten, elevbladet, information på hjemmesiden…. 

Mundtlig information fra f.eks. fra gamle elever og holdrepræsentanter om hvad holdrepræsentanternes opgave 

går ud på og hvad gamle elever kan bruge elevforeningen til når de er gået ud fra skolen. 

Gruppe 3. Hjemmesiden – forsider af elevbladet lægges ud – så sker der jævnligt noget nyt, men selve bladet er 

for medlemmer. 

Medlemskab, elevblad, hjemmeside. En elevforening baseret på følelser og minder – ikke en rationel forening. 

Fordele: håndgribeligt, facebook er et vigtig forum, elever som medredaktører. 

 

c: elevforeningens opbygning. Hvordan skal fremtiden se ud? –Brainstorm. 

Bestyrelsensopgaver/poster 
Lave et oplysningspapir der beskriver posterne og forventninger til bestyrelsesmedlemmerne 

Lave et velkomstbrev med oversigt over poster i Bestyrelsen 

Redaktørerne: ofte fra skolen/lærere 

Bestyrelsen bør ikke være et arbejdsudvalg 

Formanden indkalder til møde, udfærdiger dagsorden, leder mødet 

At være bevidst om sin funktion som ansættende myndighed i forhold til såvel bogholder som redaktør 

Have en klar vision fx på Hjemmesiden 

 

Flere i bestyrelsen? 
Hvis relevant, men et skal heller ikke blive for mange der sidder og sludrer 

Bestyrelsen bør bestå af 8-10 medl. 

Nej- Det vil være bedre at putte interesserede i udvalg 

2 X enig 

Ja- Det gør det muligt at repræsentere elevforeningen bedre og bestyrelsen kan bedre engagere sig i mere 

 

Udvalg? 
I sig selv en måde at skabe relation gamle elever imellem 

Ja til visse ting, men udvalget skal helst bestå af et bestyrelsesmedlem 

Ja, til vigtige opgaver 

Hvem vil være med ude fra? 

Til elevblad + hjemmeside 



En måde at få mere liv og engagement ind i elevforeningen og større arbejdsfælleskab 

Man kan pege folk ud med en bestemt interesse 

Hvis der skulle være et sommerkursus, så et udvalg til det, men også elevfesten, da flere udvalg = flere 

mennesker = flere hjerner= mange ideer 

PR/Event-udvalg 

Fx Ung Uge, koncert, højskoleaftener 

PR- helt sikkert hvis der skulle være nogle. Men tror også man skal passe på, for det kunne godt gå hen og blive 

kun nogle få’s meninger som repræsenterer et bredt udvalg af tidligere elever 

 

Flere møder? 
Ja, fx i form af udvalg der mødes mellem bestyrelsesmøderne 

Ja, kan godt lide vores møder 

JA! Men ikke hele bestyrelsen hver gang 

1 enig 

Efter behov 

Nødvendigt for at kunne udrette noget og ændre noget 

Det kan man ikke sige.. Der skal kun aftales flere møder, hvis det er nødvendigt. Ellers sidder man bare og 

kigger 

Næ- Brug elektronisk kommunikation, hvis det er nødvendigt 

Dette er et stort emne denne gang så man skal passe lidt på 

 

Folk ”Ude fra” 
Til konkrete ting kan det være en god ide, men det skal være bestyrelsen der har formandsposten i kontakten ind 

i elevforeningen 

Tror vi på at vi kan mobilisere folk? 

Ja, til specielle opgaver 

JA! Fx som koordinator til indsatsen ved Ung Uge, Det ville være nemt og oplagt at få en ude fra. 

Der kan altid bruges andre med andre/friske meninger. Det kan hurtigt blive det samme gamle trummerum 

En fordel at få så mange aktiveret og engageret i elevforeningen, så det ikke kun er bestyrelsesmedlemmer 

Pas på det ikke bliver for bredt, kan give mangel på overblik, men flere hjerner er flere ideer. 

 

Andet 

Mere slik  

 

d: Beslutning. v. Sarah 
Vi nedsætter to arbejdsgrupper – en omkring elevblad - Karsten og Trine  

Elevfest, events for gamle elever incl. Hvordan fortæller vi nuværende elever at de har brug for at være 

medlem af elevforeningen – Sara og Josefine. 

Arbejdsgrupperne må supplere sig med ”arbejdskraft” udefra. Principielle beslutninger skal forelægges 

bestyrelsen. 

Arbejdsgrupperne er velkommen til at afholde møder på skolen, skolen og elevforeningen deler udgifter ifbm. 

arbejdet. 

 

Ad. 10. Dato for næste møde 
Torsdag den 15. marts kl. 17 

 

Ad. 11. evt.  
Lars ønsker ikke at genopstille til skolens bestyrelse ved næste valg der afholdes ifbm. repræsentantskabsmødet 

ved elevfesten i maj 2012. Elevforeningen udpeger nyt medlem på mødet i marts. 

 

 

 

 

 

 
Referat – Helle, Trine og Sarah under punkt 9. 


