
Referat fra elevforeningens bestyrelsesmødesmøde  
21. september 2013 kl. 12.30-18 

 
Tilstedeværende: Sarah, Lars, Henning, Mia, Kathrine, Frans og Karsten. Lene var tilstede 

under punkterne 4 og 9. 
Afbud: Trine, Josefine, Charlotte, Jakob og Mathias. 
 
 
1. Velkommen 
2. Indledning v. Sarah 
3. Fra skolen 

Skolen er meget præget af elevsituationen og usikkerhed blandt lærerne. Det er et godt 
elevhold på 96 elever. Forhåbentligt hjælper PR-strategien, så der bliver fuldt hus igen, 
ellers vil der blive gjort andre tiltag. 
Der er gang i fondsansøgninger til foredragssal-projektet. Eleverne har lige været i 
London, som en ekstra udlandstur. Elevfest og repræsantantskabsmøde bliver ikke samme 
dag i 2014. 
 

4. Elevblad - v. Karsten og Lene 
Der skal indkøbes USB-stick til billeddeling mellem redaktion og tryk.  
Elevbladet er på trapperne. 
Charlotte har opsagt sin stilling pr. 1. januar 2014. Lene er alene om at redigere 
Elevbladet. Der skal udfærdiges en procedureliste inden Charlotte forlader stillingen. 
Herunder hvad der skal sendes til Lars Homann. 
Lene er glad for sparringen med Bladudvalget, og til dette nummer af bladet er der rigeligt 
med tekst. 
Lene har det fint med at køre videre alene, men foreslår at man finder en anden for at give 
en nemmere overgang ved redaktionsskifte. Lene får grønt lys til at undersøge, om der kan 
findes en afløser for Charlotte. 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med teaserne på forsiden og temaopbygningen i bladet. 
Det blev drøftet om bladet har for få sider, når nu der er materiale nok. Lene undersøger 
om der er en ekstra portoudgift ved et ekstra dobbeltopslag. 
Lene udtrykte ønske om at mødes med Bladudvalget to gange om året. 
Karsten laver en liste over bestyrelsen og roller i bestyrelsen til Elevbladet. 
Bestyrelsen ønsker fortsat et samarbejde med skolen om et kombineret Elevblad og 
årskrift i december. Sarah kontakter Jakob for at høre om skolens indstilling til 
samarbejdet. 
 

5. Hjemmesiden - v. Karsten 
Indholdet har før i tiden været afgjort af placeringen på skolens hjemmeside. Men nu har 
vi skolens gamle side selv. Der skal ryddes op på siden, så alle skolens gamle sider bliver 
slettet. Vi kan indrette hele siden for os selv. Det er i øjeblikket skolen, der betaler for 
hjemmesiden. Hvor længe bliver den ved med det? Karsten vil gerne stå for oprydningen 
på siden. Udfordringen bliver især, at der ikke længere vil være aktivitet på siden i form af 
skolens daglige hjemmesideaktivitet. 
Hvordan kommer tilmelding til Elevfesten til at foregå fremover? 

 



6. Regnskab - v. Lars 
946 betalende medlemmer. 104 rykkere, hvoraf 40 er udløbne femårskontingent.  

 
7. Budget - v. Lars 

Budgettet blev gennemgået. 
 
8. Møllers Mindefond - v. Lars 

Obligationer udløber i oktober. Bestyrelsen bemyndiger Lars Homann til at geninvestere 
de udløbne obligationer i Møllers Mindefond. 
Lars har modtaget krav om legitimationsoplysninger fra Danske Bank. De tilsendte papirer 
udfyldtes på mødet. 
 

9. Elevfest 24. maj 2014 - v. Sarah 
1. Evaluering af elevfest 2013 

Bestyrelsen gennemgik lærernes evaluering. 
Det blev drøftet om den lille deltagelse ved generalforsamlingen var en fordel, fordi der 
blev stillet flere spørgsmål. 
Det er vigtigt at de rigtige oplysninger bliver indsamlet til udsending af jubilæumsbilleder. 
Flere af de indkaldte gamle elever oplevede, at der ikke var brug for deres hjælp. Det giver 
ekstra arbejde for skolen at skulle sætte flere folk ind i opgaver, og der skal derfor være 
tale om afgrænsede opgaver, som de indkaldte er forberedte på, fx workshops. 
Workshopsene var generelt dårligt besøgt. Muligvis fordi det lå oven i kaffen i 
klasseværelserne. I 2014 er der ikke repræsentantskabsmøde sammen med elevfesten, og 
det giver en anden mulighed for placering af workshops. Finn har ønsket at stå for en 
lignende workshop næste år. 
Sarah efterspurgte et møde med de fra skolen programansvarlige. 
Lene understregede, at holdningen blandt de ansatte er, at det er skolens fest, og at 
elevforeningen derfor kan komme med indspark og ikke overtage opgaver. Sådan har det 
dog heller ikke været oplevet fra skolen. 
Frokost og kaffe fungerede godt. Det var rart som jubilar at kunne snakke sammen under 
maden. 
Der var nogle jubilæumsårgange som var få deltagere, og det er ærgerligt. Og der var også 
få gamle lærere. 
Der er ikke noget feedback på jubilæumskampagne, og ikke meget hjælp fra holdformænd. 
I gamle dage kunne man se, hvem der var tilmeldt. Bestyrelsen vurderer, at det har en 
positiv effekt på deltagelsen. 
Skolen forventer ikke at ændre, så der igen bliver mulighed for overnatning. Det skal vi 
huske at melde tydeligt ud. 
 
2. Idéer til elevfesten 2014  

Der kom en overvejelse omkring taler til elevfesten. Skal det være et hotshot eller en 
med tilknytning til skolen? Forslag om gammel lærer, evt. Troels. Skal emnet være 
aktuelt i tiden? Et bud kunne være Jørgen Sass og Finn Skovsgaard med overskriften 
“Røverhistorier”. Kan vi ramme højskoleeleverne med Finn og Sass? Det vurderer 
bestyrelsen, at vi kan. Skal der ske andet samtidig med? 
Forslag om workshop fra Karstens svigerfamilie. 
Bestyrelsen vil igen arrangere workshops, som kan aktivere gæsterne. Det skal give 
noget til hoved og krop, som giver fornemmelse af at være tilbage på TE. 
 

3. Jubilæumskampagne 
Højskoleformænd: Henning 



35: 78/79 Sarah (Kims årgang) 
30: 83/84 Karsten 
25: 88/89 Lars 
20: 93/94 Sarah 
15: 98/99 Frans (tidligere har Trine sendt til denne årgang) 
10: 03/04 Trine 
5: 08/09 Karsten 
1: 12/13 Kathrine + Mia 
 

10. Skolens elevsituation - hvad kan elevforeningen gøre? 
Der var forslag om et brev til medlemmer med opfordring til at sprede budskabet eller 
gennem Elevbladet. Skal der være annonce om Efterskolernes Dag i Elevbladet? 
Der var forslag om at sende plakater til folkeskoler. Det har tidligere været gjort. 
Bestyrelsen medlemmer efterspurgte PR-materiale fra skolen, som kan hænges op på 
folkeskoler, lægges på caféer m.m. 
Bestyrelsen diskuterede, om det kunne være idé at gøre som Euroclass i Kolding: at 
tage rundt på folkeskoler, en flok lærere og elever, og optræde for folkeskolens elever. 
En lignende idé er allerede på bordet i skolens PR-initiativ. 
Der var forslag om at opfordre gamle elever til at bede skolen tilsende PR-materiale, 
som de kan distribuere. Karsten tager det med i Bladudvalget. 
Skolen må gerne sende papir-materialer ud til elevforeningens bestyrelse. Sarah 
nævner det for Jakob. 
 

11. Forslag om indsamling til renovering af foredragssalen 
Skal der være en indsamling, skal det være til noget konkret. Ved tidligere 
indsamlinger er det lykkedes at samle i størrelsesorden tusinde kroner. Elevforeningen 
vil gerne medvirke til en indsamling blandt gamle elever. 
Der var forslag om at indsamle til en opfriskning af gavlmalerierne i Foredragssalen. 
Pris? 
Skolen spørges hvilke ønsker de kunne have til en donation fra elevforeningen. 
 

12. Drøftelse af gave til elevholdet ved valg af repræsentanter 
Bestyrelsen er åbne for ønsker fra skolen. 
 

13. Dato for næste møde. 
Bestyrelsen besluttede, at næste møde bliver torsdag d. 30. januar 2014 kl. 17. 
 

14. Evt.  
IAB 

 
Referat ved Karsten Dideriksen 


