
Referat til Elevforeningens bestyrelsesmøde mandag den 5. november 

2012 kl. 17.00 

1. Velkommen- Sarah- 

a. Tilstede: Trine og Sarah (Frans fra kl. 18.00) 

b. Afbud fra Josephine, Karsten, Henning, Jakob, Lars, Margrete og Sofie. Ikke afbud 

fra AK, Søren og Kristoffer. 

2. Elevfest 

 a. Jubilæumskampagne, Hvem har hvilke årgange: 

(77/78(35år!): Trine (kontakt Kim),  

82/83(30år): Frans:,  

87/88(25 år):Lars,  

92/93(20år): Trine,  

97/98(15år): Karsten,  

02/03(10år): Sarah,  

07/08(5år): Josephine,   

11/12, højskoleholdformænd: Henning 

 b. Forslag til formen i kampagnen v. Trine og Karsten 

 - Trine sender hendes indbydelse ud fra sidste år på et worddokument, hvor det er let at 

ændre i teksten så det passer til den årgang man sender ud til. Det er nemt at få det printet ved 

et kopicenter. 

- Vi opfordrer til at man kontakter repræsentanten for det hold som man skal sende ud til, og 

hører dem ad, om de vil lave en hilsen om at de kommer til elevfesten og opfordrer til at 

komme, hvis de ikke selv kommer så prøv at få kontakt til holdets suppleanter eller andre der 

kunne være relevante… Så kan vi sende deres hilsen ud med vores invitation. Dette forsøges 

gjort inden nytår, så de har lidt tid at løbe på inden vi sender det hele af sted i foråret. 

- Sarah prøver at få fat i en liste med repræsentanterne så man kan kontakte hende 

- Det forsøges så vidt muligt at sende invitationer ud 1-2 måneder inden elevfesten (helst 

omkring slut marts).  

- OBS på facebook i samarbejde med skolen, som sidste år lavede en begivenhed- måske vi 

kunne komme lidt ind over, eller få mulighed for at dele den på vores side. 

- Man kunne kontakte gamle lærere og opfordre dem til at komme, evt. at de kunne skrive en 

hilsen til holdene som har haft dem. Dette er ikke noget vi vil bruge kræfter på i år. 

 

 



Dette skal indbydelsen som minimum indeholde: 

Program 

Dato 

Jubilæumsår(5 års, 20, etc.),  

En hilsen fra en holdkammerat(evt. repræsentanten) 

Tilmeldingsoplysninger: hvor, hvornår, pris, skolens hjemmeside(+ vores hjemmside), 

praktiske oplysninger: fx at man skal medbringe liggeunderlag hvis man overnatter(måske 

mest til 5 og 10-års) 

 

c. Program for elevfesten: Der er kommet et udkast fra skolen som vi  

 gennemgår og evaluerer på. 

Gitte og Charlotte sidder i udvalg og har lavet forslaget 

Kommentarer til forslaget: (vi lavede først følgende kommentarer hvorefter vi endte med selv at 

lave et nyt bud på et program). 

i. Der mangler et repræsentantskabsmøde- Det kan ligge  

ii. Tidsplanen er forvirrende,  

1. er workshops’ne for alle? 

2. Hvem er fodboldkampen for? Der er umiddelbart kun sat en time af til 

det. 

3. Skal de unge rejsende ikke have mulighed for en hotdog inden 

kampen? Og evt. at pølsevognen kører under hele kampen/kampene 

4. Der er ikke nævnt 35 års jubilarer(efterskolehold) 

5. Forslag om en generalforsamling inden kirkespil og at kirkespil og 

fortælletime ligger samtidigt. (Fortælletime i foredragssalen) 

6. Kunne fodbold ikke hænge sammen med workshops’ne, da det er 

begrænset, hvor mange den appellerer til. 

7. Der mangler en fælles velkomst hvor flaget bliver hejst.- evt. kl. 11.45 

d. Nye forslag    

1. Vi har lavet et nyt forslag til program som vi sender til Charlotte 

og Gitte. Sarah tager kontakt til Gitte. 

 

3. Vedtægter- udsat til næste møde 

 Opfølgning samt hvordan får vi budskabet ud til medlemmerne? 



- Trine tager kontakt til Lars om antallet af højskolemedlemmer i foreningen 

- Vi lægger forslaget ud på hjemmesiden nu og laver en notits om det i elevbladet. 

4. Kommunikation- udsat til næste møde 

 Blad og hjemmesiden; hvordan kommunikerer vi med vores medlemmer og  hvor og 

hvordan kan vi blive bedre? - Dette tager vi på næste møde om muligt, da vi ikke mente vi var 

nok til at diskuterer dette. 

5. Evt. 

6. Kørselsgodtgørelse- vi skriver hver især til Lars 

7. Kommende møder 

-  

Vi sætter dato for marts - Trine og Sarah sender det ud, vi håber på at blive lidt bedre med 

fremmødet.. 

 

 


