
Bestyrelsesmøde i Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening 

Dato: 14/3-2013 

Sted: Tommerup Efterskole 

Tilstedeværende: Sarah Dedieu, Trine Birkmose, Lars Homann, Jakob Carl Christensen, Frans Rasmussen, 

Henning Refsgaard, Lene Jakobsen og Karsten Dideriksen 

1. Indledning og velkomst ved Sarah 

2. Godkendelse af referat fra oktober: 

a. Referatet er godkendt 

3. Orientering om bladudvalget. Ved Lene 

a. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Årsskriftet. At bygge bladet op omkring et tema 

fungerede godt, og det blev foreslået at overveje det til fremtidige Elevblade. 

b. Marts-bladet er sendt til grafikeren. Bladet fortsætter historier med emnet ’fra TE og ud i 

verden’ og til eftertanke er denne gang skrevet af sognepræst i Bellinge og tidligere elev på 

TE, Freja Bo Hansen. Der er lagt vægt på læsbarheden i bladet, og at det indeholder 

nutidige billeder. Der er stadig meget materiale til næste blad fra sidste bladudvalgsmøde. 

Lene håber på korte interviews fra Elevfesten under overskriften ’fra TE og ud i verden’. 

c. Der blev udtrykt tilfredshed med at billederne i Årsskriftet i høj grad passede til historierne. 

d. Oven på nedenstående henvendelse blev det drøftet om adresseændringer igen skal i 

bladet. 

4. Hjemmesiden ved Karsten 

a. I Elevbladet står der, at bilag til generalforsamlingen ligger på hjemmesiden. De skal lægges 

på hjemmesiden med det samme. 

b. Der var ønske fra Lars om at få e-mail på indmeldelsesformularen. 

5. Udmeldelser 

a. Bestyrelsen har modtaget en mail med en udmeldelse fra en højskoleelev. Vedkommende 

giver heri udtryk for, at man føler, at der ikke bliver skrevet til højskoleeleverne i bladet. 

b. Sarah foreslog, at man i fremtiden ringer personer op, når de kontakter bestyrelsen med 

kritik. Sarah vil kontakte ovennævnte højskolemedlem. 

c. Det blev drøftet, om man også skulle kontakte folk, som melder sig ud eller ikke får betalt 

kontingent. Sarah meldte sig til at ringe tilbage til medlemmer som aktivt melder sig ud. 

6. Regnskab ved Lars 

a. Det blev mindet om, at det er Finn og Helga, der sørger for at vandremapperne kører rundt. 

b. Lars gjorde opmærksom på, at det var meget arbejde at forberede status til forårets 

bestyrelsesmøde i forhold til, hvor lidt vi kan bruge tallene til. 

c. Lars har budgetteret med at Elevforeningen vil have 910 medlemmer i 2014 ud fra seneste 

års elevnedgang. Forslag til kontingent i 2014: 170 kr. og femårskontingent: 750 kr. 

d. Regnskabet 2012 blev gennemgået af Lars. 1043 elever har betalt kontingent i 2012. 

e. Regnskabet for Møllers Mindefond blev gennemgået af Lars. Han gjorde her opmærksom 

på at fondens obligationer udløber til november. 

f. Behandling af revisorens kommentar om kørselsgodtgørelse. Revisoren har kommenteret, 

at man ikke kan få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man ikke kører i egen bil, eller ikke 

kører ml. hjem og skolen. Bestyrelsesmedlemmer, som låner bil til mødet kan få refunderet 



udgift til benzin og bropenge (husk bilag). Et nyt godtgørelsesskema vil blive brugt 

fremover. 

7. Elevfesten lørdag/søndag 25. maj 2013 

a. Sarah gennemgik programmet. Skolen har ønsket den ændring af frokostarrangementet, 

som er i det nye program. Det blev påpeget, at det skal være tydeligt, hvem der spiser i 

spisesalen. Sarah kontakter skolen. 

b. Bestyrelsens medvirken ved Elevfesten 

i. Betaling: 

Alle er med til betaling. 

ii. PR: 

Der skal oprettes et Facebook-event. Karsten snakker med Thorkild. 

iii. Betaling for billeder: 

Frans tager imod penge og adresser. 

iv. Workshops: Forslag om en workshop om volley, evt. ved Karsten. Forslag om at 

skolens klokke ringer, når workshopsene begynder. Der skal findes en måde at 

reklamere for workshops. Forslag om historier fra ’gamle dage’ ved Finn og Sass. 

Sarah kontakter dem. 

v. Forslag til talere: Freja Bo Hansen, Signe Bo (formand for DUF, kunne tale om 

dannelse), Michael Bauch (præst på Frederiksberg) 

Det blev påpeget, at der er meget kort tid til talen. Det blev foreslået, at der skal 

være noget spiseligt til generalforsamlingen (snack). 

Sarah kontakter Freja Bo Hansen. 

vi. Hjælpere: 

Kan Elevforeningen finde gamle elever som kan hjælpe til? Det skal koordineres 

med Charlotte og Gitte. Der blev opfordret til, at bestyrelsens medlemmer prøver 

at finde folk. Hjælpere får deltagelse i Elevfesten betalt. Målet er ti personer. 

vii. Hjemmesiden: 

Der skal oprettes tilmelding hurtigst muligt. Karsten koordinerer med Thorkild. 

Sarah sender stemningsvideoer fra sidste år til Karsten til hjemmesiden.  

c. Dagsorden: 

Bestyrelsen foreslår Jakob Carl Christensen som dirigent. 

Bestyrelsen foreslår kontingent i 2014 på 170 kr. 

Gennemgang af forslaget til vedtægtsændringer. Det blev besluttet, at punkt 7.a.1-3 i de 

nuværende vedtægter får en paragraf for sig med titlen: ”bestyrelsens ansatte”. 

Når forslaget kommer på hjemmesiden skal ændringerne være overskuelige. 

Det blev drøftet om vedtægtsændringerne skal fjerne kravet om, at der skal udgives et 

Elevblad. Det bliver først aktuelt ved næste vedtægtsændringer ude i fremtiden. 

Bestyrelsen foreslår Jesper Tiedemann som revisor. 

Karsten bliver referent. 

8. Orientering til eleverne om Elevforeningen 

a. Henning, Karsten og Sarah orienterer eleverne fredag d. 24. maj kl. 19. Trine kommer 

samme dag og sætter arkivremedier op, som sidste år. Trine skal have hjælp til at rydde 

arkivremedierne op. 



9. Kampagnen for jubilæumshold 

a. Der blev mindet om at deadline for udsendelse som den fremgår af sidste referat er 

udgangen af marts. 

10. Orientering om skolen 

a. Lockoutvarslingen fylder meget for tiden. Og skolen mangler elever til kommende skoleår. I 

april skal der tages stilling til et stort PR initiativ. 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde 

a. Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag d. 21. september 12.30-18.00. 

Referat ved Karsten Dideriksen 


