
Bestyrelsesmøde i Tommerup Høj- og Efterskoles elevforening torsdag 

den 30. januar 2014 kl. 17.15 på Tommerup Efterskole 

Tilstedeværende: Trine, Henning, Karsten, Jakob (med undtagelse af punkterne 1, 

2 og 4), Lene og Hanne (ved punkterne 1, 2, 4 og 5) 

Afbud: Sarah, Frans, Kathrine, Mia, Mathias og Lars 

Dagsorden: 

1. Velkomst og indledning 

2. Godkendelse af referatet fra september 

3. Orientering om skolen ved Jakob. 

Det virker som om PR-indsatsen har en effekt. Efteråret har været præget af 

afskedigelser. 

4. Orientering om bladet ved Lene og Hanne 

Hanne Schøtt-Pedersen vil gerne træde til som ny redaktør af Elevbladet. 

Bestyrelsen er glad for at det er tilfældet og besluttede at ansætte Hanne. 

Bestyrelsen besluttede at gøre redaktørernes ansættelseskontrakter 

uafhængige af hinanden således, at der foreligger en kontrakt med hver af 

redaktørerne og ikke en fælles kontrakt. 

Hanne og Lene præsenterede tankerne om de næste elevblade. Et fælles 

tema for året bliver ’sig selv’. Marts med vinklen ’at bruge sig selv’. Juni med 

vinklen ’at passe sig selv’. September: ’at udvikle sig selv’. Årsskrift: ’at finde 

sig selv’. 

Der blev drøftet navne og ideer til bladet. 

Karsten og Trine laver en liste over det formalia, der skal være i martsbladet 

ifm. Elevfesten. 

Det blev foreslået at bladudvalget laver stemningsreportage/små interviews 

under Elevfesten som kan sættes i junibladet. Bladudvalget finder en 

mødedato kort før Elevfesten. Karsten og Trine snakker sammen om, hvem 

der deltager i mødet. 

5. Hjemmesiden ved Karsten 



Hjemmesiden er indrettet nu, så den kun indeholder Elevforeningens 

materiale (på nær billeder). Det har givet en simplere hjemmeside, som er 

nemmere at navigere på. Ifm. omdirigering så hjemmesiden nu bærer th-

te.dk-domænet i adressen, er linket til den gamle chat-side blevet brudt. 

Karsten har ikke modtaget nogen henvendelser, og lagde op til at lukke helt 

ned for chatsiden. Karsten undersøger hvordan man kan gemme de 

beskeder/vandremappetekster, som ligger i systemet. Bestyrelsen vil tage 

stilling til spørgsmålet ved næste bestyrelsesmøde. 

Det er stadig en udfordring med nyhedsrubrikken på hjemmesiden, da der 

ikke længere skrives nyheder til siden. 

6. Regnskab ved Lars  

Punktet er udsat til næste møde. 

a. Årsregnskab, herunder Møllers Mindefond.  

b. Fastsættelse af kontingent samt 5-års kontingent for nye medlemmer. 

Hvad er prisen?  

7. Elevfesten lørdag d. 24. maj 2014:  

Fra skolen: På bordet ligger et forslag om at workshops ligger samtidig med 

fodboldkamp. Fordi repræsentantskabsmøde ikke ligger ved Elevfesten er 

der mulighed for at fællestimen slutter tidligere, så alle kan få den med. 

Sidste oplevede man, at mange var interesserede i, hvordan det går på 

skolen, derfor er der overvejelse om at lave en mindre formel udgave af 

repræsentantskabsmødet. 

 

a. Program for 2014 

Programmet fremsendes når det er på plads. 

i. Generalforsamlingen 

Oplægget er, at generalforsamlingen ligger umiddelbart efter 

taleren. 

b. Bestyrelsens medvirken ved elevfesten.  

i. Betaling 



ii. PR 

Programmet kommer på hjemmesiden, når det er klart. 

Det blev overvejet om man kan have mulighed for indmeldelse i 

Elevforeningen ifm., at man tilmelder sig Elevfesten. 

iii. Billeder af jubilæumshold 

Trine spørger Lene, om hun tager jubilæumsbilleder. 

Karsten spørger Daniel Langgård, om han vil tage 

stemningsbilleder i løbet af dagen. 

iv. workshops:  

Kor: Maria Krawiec? 

Strikkeworkshop: Karsten snakker med Natalie. Alternativt 

snakker Trine med Margit. 

Bål: Mon Caroline har lyst igen? Karsten snakker med hende. 

Fortælletime: med Karstens familie? 

v. Taler  

Sarah snakker med Sass og Finn 

vi. Hjælpere  

vii. Hjemmesiden 

Tilmelding til Elevfesten blev drøftet. Bestyrelsen ser gerne, at 

man kan se hvem andre, der er tilmeldt, at man får en 

bekræftelse på at man er tilmeldt, og at man kan betale på 

forhånd (MobilePay blev drøftet). Det blev besluttet, at 

tilmelding til Elevfesten foregår gennem Elevforeningens 

hjemmeside. Karsten undersøger, hvordan vi undgår 

dobbeltarbejde med tilmeldingsregistrering. 

 

8. Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Jakob. 

2. Formanden aflægger bestyrelsen beretning.  



3. Forelæggelse af det bekendtgjorte regnskab.  

4. Fastsættelse af kontingent. 

Forslag til kontingent vedtages på næste møde. 

5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår 

vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen foreslår ikke vedtægtsændringer. Det er en fejl i 

dagsorden. 

6. Valg til bestyrelsen. 

Karsten og Henning er på valg. Begge overvejer til næste møde, om 

de genopstiller. Der skal vælges en suppleant for Josefine. 

Bestyrelsen mener, at man kan vælge en suppleant for Josefine i to 

år, hvorefter vedkommende kan vælges ordinært. Bestyrelsen 

opfordres til at bringe navne i spil. 

7. Valg revisor. 

Vi spørger Jesper Tiedemann, om han er interesseret. 

8. Evt.  

i. Hvem er referent til generalforsamlingen?  

Karsten er referent. 

 

9. Orientering til eleverne om elevforeningen på skolen. 

a. Hvem vil, og hvornår er det muligt? 

Eleverne præsenteres for Elevforeningen umiddelbart efter spisningen 

ved næste møde. Karsten, Trine og Henning står for præsentationen. 

Jakob sørger for, at der bliver valgt holdrepræsentant umiddelbart før 

repræsentantskabsmødet. 

b. Hvilken gave kan foreningen give? 

Der var ikke nogen ideer på bordet. 

10. Teenevent (KFUM og KFUK) på Tommerup til marts. 

Punktet blev drøftet kort, men ingen ideer kom på bordet. 

a. Er der nogle der deltager? 



b. Skal vi arrangere noget? 

11. Kampagnen for jubilæumsholdene. Taktik og hvor langt er vi nået? 

Gør opmærksom på, at der ikke er mulighed for at sove på skolen. 

Vi bør sørge for at foreningens medlemmer, som er jubilarer, modtager et 

kampagnebrev. 

Det kan være ide, at involvere holdformanden i kampagnen, fx med at 

finde adresser eller til at skrive en hilsen. 

Følgende årgange har jubilæum, og kampagneansvarlig står i højre spalte: 

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 (Trine introducerer opgaven) 

 

12. Evt. 

Jakob har modtaget et kort med en årgangsnål fra en tidligere elev. 

Bestyrelsen læste hilsenen, og nålen opbevares i arkivet. 

Jakob kom med et forslag om, at punkterne på dagsorden til 

bestyrelsesmøderne er forberedt med bilag, som er udsendt på forhånd, så 

vi kan nå hele. Desuden ser han helst, at man undgår åbne spørgsmål i 

dagsordnen, men i stedet beder den relevante person om at forberede 

punktet.  

13. Dato for næste bestyrelsesmøde og kørselsgodtgørelse. 

Næste møde bliver tirsdag d. 25. marts kl. 17.15. 

 


