
Referat 29.08.15  

 

Tilstede: Jacob, Lars, Henning, Christine, Rebekka, William, Karsten, Trine 

Afbud fra: Sarah, Mia, Kathrine, Ida, Signe, Mathias 

Karsten byder velkommen 

1. Indledning v. Trine 

2. Godkendelse af dagsorden -godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 4. marts 

Trine spurgte kort til argumenterne for at afskaffe 5-årskontingentet, da dette har været til debat 

en del gange tidligere. Der er stadig enighed om at afskaffe dette. Fokus skal være på at få folk til at 

være aktive medlemmer fra starten, så de er bevidste om at de er medlemmer. 

 

Referat godkendt 

 

4. Orientering fra skolen v. Jakob 

Beskeden udskiftning i lærestaben i år sammenlignet med sidste år– Det går godt! 

Der er blevet optaget nogle 8. klasseselever, der går i 9. klasserne på forsøgsbasis. 

Jacob opfordres til at komme på besøg til elevfesterne fremover. Han kommer gerne når tiden er til 

det. 

5. Orientering ang. forstanderskifte v. Karsten 

Stillingsoplaget kom ud sidst i august. Der fokuseres primært på at personen har styrker i ledelse og 

vil arbejdet med unge. Ansøgningsfrist sidst i september. 

 

6. Elevbladet 

a) Orientering om efterårets blade og om arbejdet mod det elektroniske blad og ny 

redaktør 

� Jakob stopper ved årsskiftet, så vi skal finde en ny redaktør ud over Gitte. 

� Overskrifter til næste elevblad: Interview med Mads Ekblad; billeder fra elevfest; 

elevforeningen om event til efteråret; ordet skrives af Jakob; Henrik Stubkær .  

� Forslag til temaer til årsskriftet; man er velkommen til at sende ideer til Gitte og 

Jakob. - Deadline 15. november! 

� Karsten opfordrer til at bladudvalget får tilladelse til at finde en ny redaktør 

(Bladudvalget består lige nu af Karsten og Jesper- flere er velkomne) Det får de 

grønt lys til.  

b) Budgetramme for udvikling af nyhedsmail-skabelon v. bladudvalget 

� Bladudvalget har møde den 4. okt kl. 16 på skolen med Jacob og Gitte om detaljer 

og det strategiske i det kommende nyhedsbrev. Målet er at der ligger en skabelon 

klar omkring november/årsskiftet  

� Det tekniske har udvalget brug for hjælp til udefra. 



� Ønske: Hvis systemet på en eller anden måde kan hænge sammen med kartoteket, 

da det vil give mindre dobbeltarbejde. 

 

7. Hjemmeside – orientering v. Karsten 

� Der vil være informationer om TE-selskab på hjemmesiden. 

� Tilmeldingen foregår gennem hjemmesiden (th-te.dk) 

� Tilmeldingssystemet fungerer fint til elevfesten og er også det der vil blive brugt. 

� Man kommer til at kunne se de tilmeldte på hjemmesiden. 

8. Medlemssituationen og godkendelse af budget v. Lars 

� Der kan også komme udgifter til TE-selskab i 2016. Vi har sat 15.000 af til det i 2015 

som tages fra ’opsparingen’. 

� Budgettet bliver justeret efter udgifter til nyhedsbrev og event i 2016 i bevidsthed 

om at det vil giver  10-20.000 kr. i underskud. (dette tages fra ’opsparingen’) 

� Som besluttet på tidligere møder ønsker bestyrelsen at bruge de opsparede penge 

på at forny sig og skabe oplevelser for medlemmerne og tidligere elever, frem for 

langsomt at miste pengene på underskud fra alm. driftsudgifter. 

9. Gammel elevevent ”TE-selskab” – v. Eventudvalget (Sarah, Ida, Kathrine, Mia, Signe) 

a) Karsten fremlage eventudvalgets program, da ingen fra udvalget kunne være tilstede under 

mødet. 

b) Status og program 

� 1.-årselever er blevet lovet et døgn og protesterer over at de nu kun får en halv 

dag. 

� Forslag om at flytte programmet til lørdag morgen-( Eventudvalget har 

efterkommet dette ønske på et efterfølgende møde) 

� Tilmeldingsfrist 6. oktober!! 

c) Bestyrelsens deltagelse 

� De vil gerne have folk til at melde sig på opgaver: Workshops og aktiviteter.   

� William, Rebekka, Christine(står for gensynsdøgn), Karsten og Trine kan 

deltage(fre-søn). (Trine fra sen eftermiddag/aften fredag) 

10. Elevfest 

a) Evaluering –god stemning, (desværre kun lakridsis til dessert), god fællestime, ikke mange 

til foredrag (de unge), men det var et rigtig godt foredrag (måske foredraget skal være 

udenfor, hvis det er godt vejr, hvis det er logistisk muligt?).  Usikkerhed om workshopsne 

gik godt- der var i hvert fald nogle der strikkede…  ☺ 

Fra skolens side: Der blev kun købt 16 stk. billeder, skolen mener ikke dette skal tilbydes i 

fremtiden. Der har dog været en del flere der har købt billeder andre år. 

Det gik ok med generalforsamlingen på trods af at flere bestyrelsesmedlemmer i år var 

forhindret i at deltage. Der var godt vejr! 

b) Nedsættelse af udvalg til næste års elevfest: 

� Karsten og Rebekka vil gerne gå i udvalg, de vil finde en ekstra til udvalget. 

Opgaven består i at finde folk til at stå for workshops og holde dialog med skolen 

om dagens opgaver som elevforeningen står for at løse. 

� Trine vil gerne stå for en workshop på dagen. 

c) Jubilæumskampagnen – vi fordeler til januar 

11. Supplering af bestyrelsen 

�  Stor opbakning til at Kathrine og Mia suppleres ind i bestyrelsen for 2 år 



12. Dato for næste møde er den 7. februar kl. 11-18. Vi håber den nye forstander er startet og kan 

deltage. 

13. Evt. 

a) Henning stopper i bestyrelsen da helbredet ikke helt er med på den lange køretur og 

møderne mere.  Vi håber at se Henning til mange kommende elevfester endnu ☺ Vi skal 

have fundet en ny repræsentant for højskolemedlemmerne! 

b) Trine og Sarah er på valg til foråret. Der skal ifølge vedtægterne kun vælges et 

bestyrelsesmedlem fra efterskolerne, da vi nu kun er 550 efterskolemedlemmer i 

elevforeningen. De valgte er lige nu Trine, Sarah, Jesper og Karsten, men der skal altså 

fremover kun være tre valgte. Trine oplyser, at hun ikke genopstiller. 

� Udpluk fra vedtægterne:   

9.0) Elevforeningens bestyrelse  

Foreningens bestyrelse består af følgende:  

9.3) Der vælges et medlem for hvert påbegyndt 200 medlemmer af 

efterskoleelever.  

 

 

Referent: Trine Engrob Birkmose 


