
Elevforeningen, bestyrelsesmøde 

Til stede er: Sarah, Trine, Lars, Jacob, Josefine, Charlotte, Frans og Karsten

Afbud fra: Henning, Helle og Lene (og Søren og AK)

Dagsorden:

1. Velkomst og Indledning ved Trine – 10 min
2. Godkendelse af referatet fra oktober – 2 min
Ingen indvendinger. Dagsorden er godkendt.

3. Orientering om bladet ved redaktørerne Lene og Charlotte samt bladudvalget ved Karsten – 
15 min

Bladet er lige sendt i trykken. Nye ting med som snakket om ved bladudvalgsmøde. 
teaser på forside og ”til eftertanke” på bagsiden. Der er historier til kommende blade, 
men der er plads til flere.

Ifølge vedtægterne skal referater fra bestyrelsesmøder udgives i Elevbladet. Skal 
vedtægterne ændres? Der skal gøres opmærksom på dette ved generalforsamlingen.

Skal vi fortsat have adresseændringer i bladet? Det fylder meget.

Bladudvalgsmøder er skrevet ind i forslaget til redaktionskontrakter

Bladudvalget skal arbejde på at få bladtilskud. Vi mistede det fordi bladet handlede for 
meget om generalforsamling og ikke skolen.

Skal vi skrive regnskabet helt ud i Elevbladet? Hvad med link til hjemmeside?

Vi når ikke lovlig indkaldelse. Det skal kigges på ved vedtægtsændring.

4. Godkendelse af ansættelseskontrakter for redaktører og forretningsordfører ved Trine og 
Sarah – 15 min

Det er vigtigt som redaktør at man ved hvad der foregår i Elevforeningen. 
Arbejdsbeskrivelsen skal være luftig nok til at rumme mulighed for at redaktøren sidder 
med til bestyrelsesmøder uden at det er en nødvendig. 
Bladudvalget kan være den direkte relation mellem bestyrelse og redaktion. 
Jacob: Hvorfor står der: ”I tilfælde to redaktører sidder i fællesskab, ophører 
ansættelsen, hvis den ene stopper”? Forslag: ”Der er gensidig opsigelsesvarsel, for hvad 
der svarer til to blade”.

Traditionelt har Elevbladet både været Elevforeningens og skolens blad. Skolen skal 
fremgå i ansættelseskontrakten. Det er ikke nok at skrive at de vælges af skolens 
bestyrelse og lærerråd. 
Forslag: ”… ansættes af Elevforeningens bestyrelse og skolen.” 
Skal det være et skoleblad? 
Beløbet ændres til 20.000 efter 2008 niveau som deles mellem de to redaktører. Som det 
hidtil har været. Skal reguleres med årlig lønfremskrivning. Formand og næstformand 
arbejder videre med kontrakter i samarbejde med Jacob, Lars, Lene og Charlotte. 
Kontrakter skal underskrives inden generalforsamlingen.

Forretningsførerens kontrakt ændres til 22.102,24 i 2011 i niveau 
Kontrakten skal også indeholde at lønnen udbetales to gange årligt i juni og december. 
Det er problematisk at forretningsføreren indgår i bestyrelsen på lige fod med 
bestyrelsesmedlemmer. Formanden bemyndiges til at udfærdige kontrakter med 
redaktørerne og forretningsføreren.



5. Hjemmesiden ved Karsten – 10 min
Åbning for tilmelding til Elevfest. Det skal sørges for at tilmeldingen er åben fra bladet 
udkommer. Karsten snakker med Thorkild. 
Det besluttes at bladene lægges ud på hjemmesiden når de er et år gamle. 
Karsten undersøger mulighed for indmeldelse i Elevforeningen på hjemmesiden. 
Der skal mere liv på hjemmesiden (fx historier fra gamle elever).

6. Elevfesten lørdag/søndag 12.-13. maj 2012:  - 30 min
a. Bud på program ved Sarah 

Forslag om cafeaften om fredagen. Jacob positiv, men det lader sig ikke gøre i 
2012. 
Programudkast fra programudvalget: Forslag om workshops m/ 
undervisningspræg.
Skal der være fokus på nuværende elever eller gamle elever? Elevfesten skal 
dække mange behov. Skolen har nogle ting de gerne vil have, men ser gerne at 
Elevforeningen kommer med initiativer. 
Der skal være tid til det sociale, hyggesludderen. Caféaften med mere plads til 
snak og mindre performance. 
Som 25-års jubilar er man ligeglad med programmet. Det handler om at snakke 
inden kl. 17, hvor man skal hjem til familien.

b. Nedsættelse af programudvalg
Udvalget arbejder videre med skolen omkring programmet. Josefine og Sarah 
er udvalget.

c. Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Jacob.

2. Formanden aflægger bestyrelsen beretning.
Ikke rettidig indkaldelse nævnes, samt problemet med referaterne i 
bladet.

3. Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 160 kr. og 700 kr. for 5-års 
kontingent i 2013

5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.  Sarah, Trine og Helle er på valg. Trine og Sarah 

genopstiller.
Bestyrelsen opstiller Josefine Bjerrum.

7. Valg revisor.
Bestyrelsen foreslår Jesper Tiedemann

8. Evt.
d. Hvem er referent til generalforsamlingen?
Sarah spørger Helle

e. Bestyrelsens medvirken ved elevfesten? Kontaktperson: Sarah (omkring betaling 
og andre ønsker fra skolen)

i. Betaling: Frans vil gerne hjælpe.
ii.PR Forslag om ens T-shirt til bestyrelsen for at tydeliggøre 

Elevforeningen. Skolen vil gerne sponsorere sweatshirts eller lign. med 
skolens logo. Sarah går videre med opgaven.

iii. Billeder af jubilæumshold Trine sender priser ud.
iv. workshops



v.hjemmesiden Åbnes for tilmelding. Programudvalg sender færdigt 
program til Karsten.

vi. Andre ønsker fra skolen?
Lars har jubilæum og kan ikke hjælpe efter kl. 12. 
Indmeldelsesblanketter står Trine for. Slå på at man støtter skolen. 
Trine melder sig til at arrangere gamle billeder til Elevfesten.

f. Forslag til taler til elevfesten 2013. I år kommer Ulrik Gräs- skal nævnes for 5, 10 og 
15 års jubilarer.

Vi lader den ligge til efterårsmødet.

7. Orientering til eleverne om elevforeningen. Hvem vil, og hvornår er det muligt. Hvilken gave 
kan foreningen give? – 10 min
Overvejelse om gave gemmes til regnskabspunkt. Sarah og Karsten orienterer 
eleverne fredag d. 11. maj.

8. Kampagnen for jubilæumsholdene. Taktik og hvor langt er vi nået? – 5 min
Sarah og Trine sender forslag ud og Jacob sender logo fra skolen til alle. Skal ske 
snarest – helst inden påske. Vi bruger facebook igen. 

a. 81-82 Sarah
b. 86-87 Lars
c. 91-92 Helle
d. 96-97 Frans
e. 01-02 Trine
f. 06-07 Karsten
g. Højskoleformænd Henning

9. Årsregnskab, herunder Møllers Mindefond. Se bilag fra Lars. – 10 min
1132 betalende medlemmer. Fald på 70 – igen. Færre elever vælger 5-års kontingent-
løsningen når de forlader skolen. Jacob ordner så der bliver mulighed for afgående 
elever at vælge et-års kontingent. 
Øget udgift til kørsel pga. øget udvalgsaktivitet.

a. Fastsættelse af kontingent samt 5-års kontingent for nye medlemmer. Hvad er 
prisen?

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med 5 kr. til 160 kr. i 2013. 5-års 
kontingent 700 kr.

10. Orientering om skolen. Sarah orienterer fra skolen bestyrelse. – 10 min
Skolen har fået et noget større overskud end forventet. Jørgen Sass’ stilling 
genbesættes. Fornemmede god stemning blandt de ansatte.

11. Valg af nyt medlem til skolens bestyrelse, hvor Lars stopper. – 5 min
Bestyrelsen har valgt Karsten Dideriksen

12. Dato og indhold for næste bestyrelsesmøde. 
Holde fast ved et møde hvor vi snakker udvikling. Snakke Elevfest 2013 og 
vedtægtsændringer. Udsendelse af blade til medlemmer i udlandet.

Formandskabet foreslår bl.a. vedtægtsændringer, så der bliver mulighed for at 
holdrepræsentanten bliver gyldigt medlem af bestyrelsen i 2 år, samt videreudvikling af 
elevfesten. V. Trine - 15 min

13. Evt. 
14. Kørselsgodtgørelse. 

 

 



 


