
Referat fra elevforeningens bestyrelsesmøde  
lørdag d. 20. september 2014 
Sted: Tommerup Efterskole 
Til stede: Sarah, Trine, Jesper, Signe, Ida, Karsten, Lars, Jakob og Henning (pkt. 8 til slut) 
Afbud: Mathias Ø., Mathias P., Mia, Kathrine 
 
1. Velkommen 

Sarah bød velkommen, især til de nye medlemmer og glædede sig over at se flere af 
de nyvalgte repræsentanter. 
 

2. Indledning v. Henning 
Udsat. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Indført nyt punkt 11: Underskrivning af fuldmagt. Og punkt 6: Valg til skolens 
bestyrelse. 
 

4. Godkendelse af referat 
Godkendt. 
 

5. Konstituering 
Sarah gav udtryk for, at formandsposten på det seneste har krævet en del arbejde og 
ønsker ikke at fortsætte som formand. Karsten Dideriksen er valgt som formand og 
Sarah Dedieu som næstformand. Jesper Jul Jensen valgt som referent. 
 

6. Valg til skolens bestyrelse. Sarah Dedieu er på valg. 
Sarah er villig til genvalg. Sarah er valgt. 
 

7. Fra skolen - orientering ved Jakob 
Det sidste halve år har været præget af travlhed, især pga. mange nyansættelser i 
lærerstaben. En ledig viceforstanderstilling har givet anledning til ændringer i 
ledelsesstrukturen, og der er i stedet ansat to afdelingsledere med læreropgaver. En 
pædagogisk afdelingsleder og en administrativ afdelingsleder. Også på PR-fronten er 
der mange nye initiativer. 
Der foreligger desuden er forslag til vedtægtsændringer for skolen, som har til formål at 
give en mere enstrenget ledelse, herunder at bestyrelsen fremover ansætter 
forstanderen og forstanderen ansætter lærere. 
Elevtallet er ikke så højt som håbet, og det påvirker skolens økonomi, men bestyrelsen 
har valgt at se fremad og besluttet at iværksætte en stor renovering af Udstedet. 
En ny aftale om lærerløn er faldet på plads efter længere tids arbejde. 
 

8. Elevblad - orientering samt drøftelse af redaktørstilling ved bladudvalg 30 min  
Det nyeste blad er sendt til layout og er på trapperne. Elevblad og årsskriftet lægges 
sammen igen i år. Lene Jakobsens stilling som den ene redaktør skal genbesættes, 
når hun forlader posten ved årets udgang. Bestyrelsen giver formand Karsten 
Dideriksen kompetence til at ansætte en ny redaktør, når en kandidat er indstillet fra 
skolens bestyrelse. 
I bladudvalget sidder fremover Karsten og Jesper. Signe og Ida overvejer om de skal 
være med i udvalget. 
 



9. Hjemmesiden - orientering v. Karsten  
Tilmeldingen til elevfesten kørte sidste gang over elevforeningens hjemmeside. 
Forløbet var en succes, og derfor foreslås det, at gentage successen igen næste år. 
 

10. Regnskab og budget - v. Lars 
Der er udsendt kontingentrykkere, og Lars forventer, at medlemstallet igen i år falder 
med 70. De lave renter i banken gør, at vi får færre renteindtægter i år. 
I år er der mange (ca. 60) afgående elever, som har valgt at tegne etårsmedlemskab. 
Bestyrelsen drøftede om man kunne sende en samlet opfordring fra skolen og 
foreningen om fortsat at være medlem til de medlemmer som næste år ikke betaler 
kontingent til tiden inden de modtager en rykker. Det skal forsøges næste år og et 
udkast skal ligge klar midt i august. Foreningen afholder udgiften til porto. 
Af foreningens medlemmer er 415 fra højskoletiden. 
Fordelingen er medlemmer på årgange vil forsøges fremstillet grafisk i fremtiden. 
Der budgetteres med et underskud på knap 5.000 i 2015, som skyldes et faldende 
elevtal. 
Budgettet blev godkendt. 
 

11. Underskrivning af fuldmagt 
Lars Homann bemyndiges til at indgå kundeaftale med NETS. En skriftlig 
bemyndigelse blev underskrevet på mødet. 
 

12. Fremtidssikring af elevforeningen v. udvalg 
Det fortsat faldende medlemstal kan ses i regnskabet, og elevforeningens fremtid bør 
derfor drøftes mht. økonomi og berettigelse. Diskussionen går bl.a. på en 
smertegrænse for kontingentsatsen på 200 kr., alternative medlemskaber og/eller 
udgivelse af færre elevblade.  
Udvalget mener ikke, at vi skal fortsætte, som vi plejer og derved begynde at tage af 
foreningens opsparing. Opsparingen skal som udgangspunkt bruges til nye tiltag og 
eksperimenter, der primært skal hjælpe til elevforeningens berettigelse.   
Det blev foreslået at afskaffe af elevbladet. Tiden er ikke længere til et elevblad. 
Elevforeningens berettigelse ligger på skolen. At skabet et miljø på skolen, som holder 
forbindelsesleddene aktive mellem de gamle elever og skolen.  
Ved en eventuel afskaffelse af elevbladet, er det vigtigt, at tage hensyn til de tidligere 
højskoleelever.  
Bestyrelsen nedsætter to udvalg. Et elevblad-udvalg bestående af Karsten, Trine og 
Jesper, som skal diskutere bladets afvikling og eventuelle alternativer. Endvidere skal 
de drøfte elevforeningens identitet og de praktiske ting ved ændringen af kontingentet. 
Endvidere nedsættes et arrangement-udvalg bestående af Sarah og Ida. Udvalget skal 
udarbejde en række forslag til rammerne for elevforeningens fremtidige arrangementer, 
som vi drøfter til næste bestyrelsesmøde.  

 
13. Elevfest - v. Sarah 

1. Evaluering af elevfest 
Workshops havde interesse. Der var liv rundt på skolen. Det ville være oplagt med 
en lille eftermøde med den nye bestyrelse. Ikke konstituering, men hilse på. 
Sangworkshop var mest besøgt af højskolefolk og man skal nok vælge at synge fra 
højskolesangbogen. Jakobs workshop lå oven i middagen og blev ikke besøgt. Han 
er med på at prøve en gang mere med et andet tidspunkt. Som nuværende elev var 
det en kæmpeoplevelse. 

2. Nedsættelse af elevfestudvalg. Elevfesten er 30. maj 2015. 



Udvalgets opgave er at tænke i og finde folk til workshops. Programmet bliver nok 
meget lignende det for 2014. Udvalget er Sarah og Trine. Bestyrelsesmedlemmer 
som ikke er til stede spørges også. 
Jakob spørger en foredragsholder: (prioriteret rækkefølge) 

1. Jørgen Kvist 
2. Frans Rasmussen 
3. Signe Bo 

3. Jubilæumskampagne 
Det tilsigtes at sende så mange jubilarer som muligt et brev. Facebook kan også 
bruges til at kontakte som supplement. Det tilsigtes at brevet er fremme umiddelbart 
før påske. 
 
Højskoleformænd: Henning 
Lærere: Trine 
35: 79/80: Sarah (tidl. Kim) 
30: 84/85: Mathias P. (tidl. Helle) 
25: 89/90: Lars 
20: 94/95: Kathrine (tidl. Frans) 
15: 99/00: Trine 
10: 04/05: Jesper (tidl. Sarah) 
5:   09/10: Mia 
1:   13/14: Signe + Ida 
 

14. Dato for næste møde 
10. januar kl. 11.00-20.00 
Og onsdag d. 4. marts kl. 17.15-22.00 

15. Evt. 
IAB. 


