
Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 15/9 2012 

på Tommerup Efterskole 
 

 

1) Velkomst af Sarah 

Afbud fra Karsten og Josefine, holdrepræsentanterne har vi ikke kunnet få fat i. 

Trine er referent 

 

2) Indledning 
Afbud fra Karsten og Josephine, de andre holdrepræsentanter har vi ikke kunnet få fat i. 

Trine er referent 

 

3) Konstituering: Sarah formand, Trine næstformand, Karsten referent. 

 

4) Beretning fra skolen: v/Sarah: Foredragssalen: Projektet hedder ”genindførelse af 

detaljen”, sidderetningen bliver omvendt af hvad den er i dag, der kommer 2 

branddøre(glasdøre) for enden evt. med en balkon, og dørene ved indgangen bliver mere 

som de gamle, vinduerne ændres til det oprindelige og der kommer gulvvarme. Malerierne 

bliver, men der bliver hængt et lærred op foran det ene billede med nyt kunst på, som også 

skal være med til at regulere akustikken. 

v/Jakob: ang. Salg af Bakkehuset: Der er kommet et bud og det er solgt for 1,1 mil. Holdet 

er rigtig godt i år. Der er 3 alternative 10.-klasser i år, som fungerer rigtig godt. Finn og 

Helga er tilbage på skolen og ordner have og det er rigtig godt og hyggeligt. 

 

5) Kontrakter:  
Kontrakterne blev diskuteret, rettet til og er nu underskrevet  

 

6) Regnskab/Budget: (Flyttet ift. Den oprindelige dagsorden) 

Der er omkring 40 5-årsmedlemmer, der får sendt rykkere ud, vi skal se om vi kan opfordre 

på facebook til at forblive medlem. Ellers ikke noget nyt. Medlemstallet falder fortsat og 

med lidt mere end budgetteret med. Der kom godt 25 medlemmer til elevforeningen fra 

sidste hold. 

 

7) Elevbladet: Bladudvalget holder møde i oktober omkring bladene i december og 

foråret(marts). Elevbladet bliver igen lagt sammen med årsskriftet. 

Adresseændringer behøver ikke længere være i elevbladet, tiden er ikke til det og det er 

bedre at bruge pladsen på noget andet. 

Bestyrelsen har et ønske om at vi igen kan opfylde bladpuljen. Dette tages op på 

bladudvalgsmødet i oktober. Ugen efter efterårsferien 

 

8) Hjemmesiden:  
Blade der er mere end et år gamle er lagt på hjemmesiden. 

Trine snakker med Karsten om facebook om vi kan lave noget godt PR for hjemmesiden og 

hvordan vi kan få facebooksiden/gruppen til at virke bedst. 

 

9) Elevfest: 

a. Evaluering: (Se også filen med evaluering).  



Fodbold og kirkespil skal ikke ligge samtidig da det er samme målgruppe det 

rammer, det virkede rigtig godt med cafehygge i spisesalen og folk blev længe. Jam i 

hallen var også godt, men mindre besøgt end normalt. Det henvender sig mest til den 

nuværende og forrige årgang.  

Der var tvivl om hvorvidt Finn havde nogle at lave rundvisning for. 

Arkivudstilling var populær, det kan evt. undersøges om der kan være lidt 

udskiftning fra år til år. Det tager noget tid at stille det hele frem og bære tilbage igen 

- OBS på dette, hvis det skal laves igen. 

b. Ideer til Elevfest 2013.  

Hold fast i cafeen i spisesalen 

Nytænkning omkring middagen? Kan man gøre det anderledes? Er det det værd? 

Betalingen og navneskilte virker som dobbeltarbejde, kan man lave en form hvor det 

hører sammen uden at folk klumper sammen et sted? Forslag om at lave nogle 

workshops hvor folk får oplevelser sammen, evt. nogle der bringer dem tilbage på 

”skolebænken”. 

c. Jubilæumskampagnen: Vi fordeler til mødet i november, Trine og Karsten tænker i 

et layout og forslag til fornyelse i kampagnen til næste møde. 

 

10) Vedtægter: 

Vi gennemgik ændringerne og blev enige om at det officielle navn er ”Tommerup Høj - og 

Efterskoles Elevforening” Så længe der er højskolemedlemmer i foreningen skal vi holde 

fast i dette.  

Vi ændrer antallet af det krævede højskolemedlemsantal fra påbegyndt 800 til påbegyndt 

400. Dette betyder at vi skal have valgt Frans ind som menigt medlem eller have fundet en 

ekstra til at repræsentere højskolemedlemmerne da vi nu vil skulle have to medlemmer i 

bestyrelsen fra højskoeln. Frans er i dag Kongevalgt - dvs. han er udpeget af bestyrelsen 

som et ekstra medlem og han sidder så længe bestyrelsen og han selv har et ønske om dette. 

Medlemmer – Vi ændrer holdrepræsentanterne til at være fuldgyldige medlemmer af 

elevforeningen 2 år frem.. 

Demokrati – Hvordan får vi bedst medlemmernes holdning med i beslutningen? – vi noterer 

i elevbladet at man kan se de foreslåede ændringer på hjemmesiden.- Dette lægges ud 

snarest muligt. 

   

11) Evt.  
Elevforeningen – Skal vi give noget til foredragssalen i forbindelse med 110 års jubilæet 

og/eller samle penge ind til elevfesten? 

 

12)  Dato for næste møde er mandag den 5. eller onsdag 7. november, Sarah melder ud om 

hvilken dato der bliver den endelige. 

 

/Trine 


