
  
 

 
 

Referat fra Elevforeningens Bestyrelsesmøde Lørdag d. 10/01-2015 
Til stede: Ida, Kathrine, Mia, Sarah, Henning, Karsten, Jakob (pkt. 5 samt pkt. 7 til slut) 

Afbud: Signe, Trine, Lars, Mathias Ø og Mathias P 

1. Velkommen 

Karsten bød kort velkommen 
2. Indledning v. Henning 

Indledende bøn v. Henning 

3. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. Dog blev punkt 5 udsat indtil Jakob kunne deltage. 

4. Godkendelse af referat fra 20. september 2014 

Godkendt. 

5. Fra skolen – orientering v. JCC 

- Årgangen 2014/2015 er meget velfungerende. 

- Et nyt valgfag ved navn GoPro er under udvikling. Her er tanken, at eleverne skal udvikle film vha. 

GoPro-udstyr. Interessen for faget er stor på Facebook. 

- Grundet afslag fra flere kreditforeninger er renoveringen af Udstedet sat midlertidigt i stå.  

- Det er i skolens bestyrelse foretaget vedtægtsændringer, som giver bestyrelsen myndighed til at 

ansætte forstandere, og forstanderen myndighed til at ansætte lærere.  

6. Hjemmeside – orientering v. Karsten 

Vi skal hurtigt muligt have taget billeder af de nye medlemmer i bestyrelsen, så de kan blive lagt op på 

hjemmesiden.  

7. Elevbladets fremtid v. udvalget 

a. Diskussion af udvalgets arbejde (bilag fremsendes inden mødet) 

- I diskussionen blev fleksibiliteten af en nyhedsmail understreget og muligheden for at sende flere 

og mere aktuelle mails blev diskuteret. Der var enighed om, at de udsendte nyhedsmails bør være 

relevante for vores medlemmer, og at man derfor skal være opmærksom på ikke at spamme.   

- Layouten af fremtidens nyhedsmails blev også diskuteret. Flere pointerede vigtigheden i, at de 

kommer til at se ordenlige ud. Men der var dog enighed om, at den fremtidige redaktør godt kunne 

stå for layouten i samarbejde med Blad-udvalget. 

- Et forslag om gratis medlemskab af Elevforeningen blev også drøftet. I et sådan forslag vil 

medlemstallet ikke være et problem, og vores udgifter kan blive dækket ved at tage betaling for 

fremtidens arrangementer på skolen.   

- Det blev også nævnt, at man måske kan finde besparelser ved at ændre de administrative poster i 

Elevforeningens bestyrelse. Ved et gratis medlemskab af Elevforeningen behøver 

medlemskartoteket f.eks. ikke være andet end en mail-liste. Både redaktør- og kassér-rollen 

behøver ikke være de samme, som de altid har været, og en re-definition af posterne er derfor 

værd at overveje.  

- Netop en ændring af redaktørens rolle er nævnt i Elevblad-udvalgets forslag. Dog er det tvivlsomt, 

om vi kan finde en redaktør, hvis vi nedsætter det eksisterende honorar, og derfor ser bestyrelsen 

ingen grund til at spare på netop denne post.  

- Bestyrelsen ser på afskaffelsen af Elevbladets nuværende form som en måde at bevare foreningen 

og opfylde formålsparagraffen, som den er beskrevet i vedtægterne.  

 

 



  
 

 
 

b. Beslutning vedr. Elevbladets fremtid 

Bestyrelsen har besluttet, at Blad-udvalget arbejder videre med en revideret version af Elevblad-

udvalgets forslag nummer 1. Dette betyder, at Årsskriftet i fremtiden er det eneste, der skal 

udkomme på tryk – resten af året skal der udkomme nyhedsmails. Hvordan formen skal være 

besluttes ikke af bestyrelsen men udarbejdes af Blad-udvalget i samarbejde med fremtidens 

redaktør. Blad-udvalget forpligtes moralsk til, at indholdet i fremtidens nyhedsmails skal være i tråd 

med det, der er blevet drøftet i dag.  Dog beslutter bestyrelsen, at vi i fremtidens nyhedsmails skal 

fokusere på aktualitetsværdien og tilstræbe 1 til 2 artikler per udgivelse. Overvejelser angående 

layouten skal også ligge hos Blad-udvalget og den fremtidige redaktør. 

Karsten vil i den nærmeste fremtid kontakte Elevforeningens bestyrelse i håb om, at der er flere, 

der vil stile op som en del af Blad-udvalget. 

c. ansættelse af ny redaktør (se note nedenfor) 

Det blev vedtaget, at Jakob fungerer som midlertidig redaktør, indtil vi har fundet en lærer, som vil 

tage stillingen. Det tilstræbes at have fundet en ny redaktør til ansættelse inden næste 

bestyrelsesmøde. Udviklingen af fremtidens nyhedsmails vil først begynde, når posten er besat af 

en lærer, der i samarbejde med Blad-udvalget kan arbejde på sagen. 

Karsten beretter, at han har sendt en blomst til Hanne og Lene som tak for deres arbejde for 

Elevforeningen. 

8. Fremlæggelse af arrangement-udvalgets arbejde 

a. Vedtagelse af ramme for Elevforeningens arrangementer 

Bestyrelsen er enige i udvalgets forslag om at fokusere på et arrangement målrettet 1- til 5-års-

jubilarene. Det økonomiske råderum fastsættes til ca. 15.000 kr.. Arrangementet er tænkt som et 

pilotprojekt, og da det i forvejen primært er finansieret ved midler fra vores opsparing, er det ikke 

altafgørende, at regnskabet går i nul. Mht. fastlæggelse af en dato foreslås sidste weekend i 

efterårsferien 2015.  

b. Nedsættelse af arrangement-udvalg med ansvar for at arrangere Elevforeningens arrangementer 

Der er opbakning i bestyrelsen til at invitere folk til Event-udvalget, som ikke sidder i bestyrelsen. 

Fremover sidder Ida, Sarah, Kathrine og Mia i Event-udvalget.  

9. Elevfest 2015 v. udvalget 

a. Program – orientering og udpegning af ansvarlige for workshops 

Grundet den store succes fra sidste års Elevfest har bestyrelsen besluttet at genbruge mange af de 

samme workshops. Dog tilføjes ideen om en GoPro-workshop, hvor en lærer fra skolen skal 

fortælle om det kommende valgfag, og deltagerne skal lave en film. Elevforenings workshops til 

Elevfesten 2015 bliver derfor med følgende temaer: Strik, bål, fællessang, skolens historie, GoPro, 

og fodbold. Sarah har sagt ja til at finde folk, der vil stå for hver enkel workshop. 

b. Emne til Jørgen Kvists tale – diskussion 

Jørgen Kvist har sagt ja til at komme som taler til elevfesten omkring klokken 16:30 og tale i ca. 45 

minutter. Måske kunne temaet være, ’Status i KFUM og KFUK’.  

KFUM og KFUK er i en udvikling med overskriften ’Gør Noget’. En mulig overskrift for foredraget 

kunne derfor være ’KFUM og KFUK – en kaffeklub i bevægelse’. Dog med et link til 

efterskoleverdenen.  

c. Bestyrelsens medvirken ved Elevfesten – Udpegning til opgaver 

- Tag imod betaling: Henning, Jesper, Katrine og Ida. 

- PR for elevforeningen: Karsten spørger Trine, om hun vil tage denne post. 

- Billeder: Karsten spørger Lars, om han vil tage imod betaling af billeder, og om det er muligt at 

betale med MobilePay. Mia vil gerne hjælpe til. 

10. Dagsorden for generalforsamlingen (se udkast nedenfor). 



  
 

 
 

- Forslag til dagorden godkendes med en enkel omskrivning af punkt 3. til ’Bestyrelsens 

fremtidsplaner – events og elevblad’ 

- Mht. punkt 1 (valg af dirigent) peger bestyrelsen igen på Jakob. Han vil gerne gøre det, men forslår 

at en tidligere elev skal gøre det. Hvad bestyrelsen vedtager angående punkt 4 og 5. aftales på 

næste møde. 

- Mht. punkt 7 (valg af revisor) spørger Karsten Lars, om han vil spørge Jesper Tiedemann, om han 

igen vil stille op. 

- Jesper Jul vil gerne være referent. 

11. Orientering om Elevforeningen til skolens nuværende elever 

a. Beslutning om form og udpegning af ansvarlige 

Kathrine og Mia vil gerne komme dagen før elevfesten og fortælle om Elevforeningen. De skal 

fortælle, hvad vi laver i bestyrelsen og gøre reklame for efterårets event. Karsten har noter, som 

han tidligere har brugt, som kan bruges som inspiration. Og Sarah vil gerne hjælpe til med selve 

forberedelsen.  

b. Gave til årgangen 

Vi beslutter ikke at give årgangen en gave i år.  

12. Jubilæumskampagnen  

- Kort påmindelse om opgaven med mulighed for diskussion af strategier 

Der påmindes om, at vi til sidste møde valgte hvem, der skal stå for at kontakte 

jubilæumsårgangene i 2015. Dette skal helst gøres inden påske. Sendes et brev, refunderes 

udgiften naturligvis ved kontakt til Lars. Jubilarerne skal informeres om, at de har jubilæum, og de 

skal inviteres til Elevfesten. Trine har en skabelon, som kan bruges, når der skal udarbejdes et brev.  

13. Evt. 

- Karsten har medbragt grafer, som illustrerer medlemsfordelingen. Her ses især, hvordan ca. 

halvdelen af vores medlemmer er højskolemedlemmer. 

- Forslag til Event-udvalget: Kan det i fremtiden være Elevforeningen, der står for Gensynsdøgnet? 

Det vil løse problemet med medlemstallet og sørge for stor tilslutning til efterårets arrangement.  

14. Dato for næste møde 

04/03-2015 klokken 17:15. 

 

 

 

 

 


