
Referat for møde i elevforeningens bestyrelse tirsdag d. 25. marts 2014 

Tilstede: Sarah, Trine, Henning, Kathrine, Lars, Jakob og Karsten 

Dagsorden: 

1. Velkomst og indledning ved Sarah 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt  

3. Orientering om bladet ved Trine 

Man er velkommen til at komme med inputs til bladet. 

Der bliver et bladudvalgsmøde inden Elevfesten, hvor der vil blive snakket om, hvad der 

skal laves i forbindelse med Elevfesten. 

Der satses på at finde plads til jubilæumsbilleder i det næste blad, i hvert fald for de ældre 

årgange. 

4. Hjemmesiden ved Karsten 

Blevet opdateret efter omlægningen. 

Tilmeldingen til Elevfesten bliver på elevforeningens hjemmeside. 

Man kan se andre tilmeldte som efterspurgt. 

Man får en mail når man er blevet tilmeldt. 

Chat-siden er nedlagt. Der har ikke været nogen kommentarer fra nogen. Karsten forsøger i 

samarbejde med Bjarke at få gemt de indlæg, der er derinde til arkivet. 

Lars foreslår et link til skolens hjemmeside. 

Forslag om at have billederne på siden fra tidligere årgange eller linke til dem. 

Billederne er tilgængelige, men kan blive lidt lettere at finde end nu. 

Ang. referater på hjemmesiden, når der er noget fortroligt fra skolen. Vi aftaler, at der skal 

fjernes fortrolige oplysninger, hvis der er nogle, og at vi er opmærksomme på det fremover. 

5. Regnskab ved Lars. 

a. Årsregnskab, herunder Møllers Mindefond.  

Der er stadig mange udmeldinger og derfor er der nedgang i medlemstallet. 

Der er ikke indkommet vandremappebøder. Det blev drøftet hvorvidt det er et udtryk for 

at vandremapperne er ved at gå i stå. 

Vi har et lille overskud på godt 1.800 kr. 

Ang. Møllers Mindefond: Obligationerne som midlerne er sat i er udløbet, og de skal 

sættes i nye obligationerne ifølge fondens vedtægter. Det er et rigtigt dårligt tidspunkt i 

forhold til kurs og rente. Mulighederne blev drøftet, og Lars går videre med banken. 



b. Budget og fastsættelse af kontingent samt 5-års  

I budgetforslaget for 2015 er der et underskud på knap 5.000. En diskussion om 

hvordan foreningens midler skal op på et møde ved senere lejlighed. Det blev 

besluttet at nedsætte et udvalg, der til næste møde præsenterer et udkast til hvordan 

Elevforeningen kan se ud i fremtiden så økonomien hænger sammen. Sarah, Karsten 

og Kathrine sidder i udvalget. 

Kontingent for 2015 er fastsat til 180 kr. 

6. Elevfesten lørdag 24. maj 2014 

a. Præsentation af program. 

Workshopsene kommer i højere grad til at binde programmet sammen i forhold til 

sidste år. Herunder er fodboldkampen også lagt ind. Generalforsamlingen ligger igen 

i år adskilt fra middagen. Fortælletime bliver ved Stephanie Dedieu, som er 

hospitalsklovn og vil underholde og oplyse om det. Repræsentantskabsmødet bliver i 

år ikke i forbindelse med Elevfesten. 

b. Bestyrelsens medvirken ved elevfesten.  

i. Betaling 

Lars, Katrine, Frans og Trine hjælper med betaling. Trine snakker med 

skolen om det praktiske omkring betaling og navneskilte. 

ii. PR for elevforeningen under festen 

Sarah bestiller trøje til de tre nye medlemmer. 

Trine tænker PR og kontakter Mia om hun vil være med. 

iii. Betaling af billeder 

Lars og Frans tager imod bestillinger. Det blev foreslået at stille sig hen, hvor 

billederne bliver taget, så mange ser muligheden for at bestille og at bruge 

MobilePay til betaling. Trine taler med Lene om prisen og hvem, der sørger 

for bestilling og udsendelse af billederne. 

iv. workshops 

Trine finder en til fælleskrål. Karsten finder en til ’vi strikker felter til 

tæpper’ og snakker med Hanne om garn. Trine finder en til bål. Sarah finder 

en til arkiv-workshop. Trine sætter arkivet op sammen med Katrine og Mia. 

                  c. Valg til bestyrelsen 

  Der skal findes to kandidater. Der blev opfordret til at prikke til folk. 



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

 Taktikken blev drøftet. 

9. Kørselsgodtgørelse 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde bliver 6. september kl. 11-19. Formanden opfordrede til at sætte tid af 

efterfølgende til hygge. 

 

Referat ved Karsten Dideriksen 


