
Referat af Elevforeningens Bestyrelsesmøde lørdag d. 27/08-2016 

1 Indledning 

Karsten bød velkommen og sammen sang vi ’Sensommervisen’. 

2 Godkendelse af dagsorden 

Punkt 4 og 10 rykkes til efter frokost (men gengives i oprindelig rækkefølge her) 

Dagsordenen godkendt. 

3 Godkendelses af referat fra 7. februar 

Referatet godkendt 

4 Konstituering 

a) Valg af formand 

Karsten Dideriksen blev valgt som formand 

 

b) Valg af næstformand 

Mathias Pedersen blev valgt som næstformand 

 

c) Valg af referent 

Jesper Jul blev valgt som referent 

5 Orientering fra skolen v. Peter 

 Renovering af Udstedet er gået ind i den sidste fase. De sidste værelser er færdige efter 

efterårsferien.  

 Flere lærere er stoppet og tre nye er ansat.  

 Skoleåret startede med 97 elever, men der er efterfølgende kommet to til, så elevtallet nu er 99.  

 Fra næste skoleår starter to nye linjefag. En ny international linje med fokus på dannelse af 

verdensborgere samt en e-sport-linje med fokus på normer og værdier inden for 

’computerverdenen’ 

 Næste år starter to tiendeklasser uden prøver. Tanken er, at eleverne i stedet for at fokusere på 

prøverne i højere grad kan fokusere på dannelse og udvikling af andre kompetencer.  

 Som en del af skolens PR-strategi er der skrevet et kort dokument, hvori der står, hvad Tommerup 

Efterskole er. Tanken er, at det skal fungere som et arbejdsredskab i forsøget på at strømline den 

udadrettede kommunikation fra skolen. 

6. Orientering fra ambassadørudvalget 

Udvalget forestiller sig et koncept, hvor ambassadørerne er tidligere elever, som har gået på TE for max et 

eller to år siden. Fordelt over landet kunne man have forskellige ambassadører, der skulle reklamere for TE 

i deres respektive landsdel ved eksempelvis at være til stede på konfirmandevents, by-arrangementer eller 

lignende.   

 

 



I den efterfølgende diskussion af emnet, blev det foreslået at lave en liste med tidligere elever, der ’gerne 

vil hjælpe til’, hvis skolen i fremtiden har konkrete arbejdsopgaver.  

Endvidere gav Katrine til kende, at hun gerne vil være en del af udvalget. 

 

Udvalget og Peter aftaler et møde om den fremtidige proces.  

7. Orientering fra bladudvalget 

Udvalget berettede, at der til dags dato er udsendt to nyhedsmails, og at redaktørerne efter små 

opstartsvanskeligheder nu er ved godt mod i forhold de tekniske arbejdsopgaver, der er forbundet ved 

udsendelsen af et elektronisk nyhedsbrev.  

Da skolen i den nærmeste fremtid får ny hjemmeside, og Elevforeningens nyhedsmail er koblet op på 

skolens nuværende hjemmeside, skal det undersøges, om man i fremtiden kan få adgang til de gamle 

artikler i nyhedsmailen.  

Udvalget orienterede om, at de i forbindelse af indsamlingen af medlemmernes e-mailadresser sender et 

brev med en påmindelse ud til i alt 480 medlemmer, der endnu ikke har fået registreret deres e-

mailadresse.  

Karsten berettede endvidere om nyhedsbrevet succes. Ud af dem, der indtil videre har modtaget 

nyhedsbrevet elektronisk, har 50 klikket sig videre ind til selve artiklerne. 

8. Hjemmeside - Orientering v. Karsten 

Da skolen får ny hjemmeside, vil Karsten spørge Peter, om Elevforeningen kan blive en del af den i 

forbindelse med udsendelse af vores elektroniske nyhedsbreve.  

 

a) Drøftelse: Skal vi være mere synlige på Facebook?  

Elevforeningens side på Facebook lever et stille liv. I bestyrelsen er der derfor stemning for at slette siden, 

da den sender et signal om en inaktiv forening med en masse tørt bestyrelsesarbejde. Karsten vil skrive en 

mail til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er til stede i dag, for at spørge om de er enige i beslutningen. 

9. Medlemssituationen og godkendelse af budget v. Lars 

Lars gennemgik budgettet, og bestyrelsen godkendte det.  

10. TE-selskab 

a) Status og program 

Mathias præsenterede TE-selskabets program, og i den efterfølgende diskussion blev der mindet om 

følgende arbejdsopgaver: 

 Der skal printes indmeldelsesblanketter 

 Der skal reklameres for TE-selskabet på skolens Facebook-side.  

 Der skal laves en tjanseliste. 

 Arrangører af gensynsdøgnet og TE-selskabet skal udveksle programmer, så eleverne eksempelvis 

ikke får to fællesskrål på en weekend.  

 Lars vil skaffe medlemslister umiddelbart efter sidste tilmelding til eventet og sende dem til 

udvalget. 



Peter foreslog, at skolen kan betale for deltagernes forplejning. Det vil betyde, at medlemmer, der har 

betalt kontingent for år 2016, får eventet gratis, og at nye medlemmer kun skal betale 150kr for 

medlemsskabet (og så får de eventet gratis). Denne ordning takkede bestyrelen ja til.  

 

b) Bestyrelsens deltagelse 

Det blev understreget, at hvis udvalget har brug for bestyrelsens deltagelse under eventet eller har 

konkrete opgaver, bestyrelsen kan løse, så skal de endelig kontakte bestyrelsens medlemmer. 

11 Elevfest 

a) Evaluering 

Der var enighed i bestyrelsen om, at elevfesten var en stor succes.  

 

Dog er det ærgerligt, at mange ikke har fået at vide, at de havde jubilæum. Derfor bør vi i bestyrelsen 

fokusere mere på jubilæumskampagnen næste år. 

 

Der var flere fra bestyrelsen, der fortalte, at skolen havde taget imod betaling på selve dagen, selvom det 

var en opgave, der var tiltænkt bestyrelsesmedlemmer. Det giver god mening at Elevforeningens 

bestyrelsesmedlemmer tager imod betaling, så de bliver de første, gæsterne møder på skolen. På næste 

møde vil vi på baggrund af disse erfaringer lave en opgaveliste for elevforeningens bestyrelse og en 

tilsvarende for skolen for på den måde at sikre en bedre kommunikation!  

Peter foreslog, at aftenprogrammet i foredragssalen med de gamle forstandere på klaver og guitar bliver en 

fast del af programmet, hvilket bestyrelsen kun bifaldt. 

 

Peter foreslog endvidere at ændre navnet på Elevfesten fra ’Elevfest’ til ’Elevstævne’ for at undgå forvirring 

mellem de fester, eleverne arrangerer, og det event, Elevforeningen arrangerer.  

Forslaget blev ført til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

Der blev også fremlagt et ønske om at tydeliggøre (i kommunikationen udadtil) muligheden for overnatning 

på skolen i forbindelse med Elevstævnet. 

 

Næste år skal vi være opmærksomme på, at selve generalforsamlingen ikke ligger på samme tid som andre 

programpunkter.  

 

Grundet Finns workshops om skolens historie store succes, skal elevstævneudvalget næste år spørge, om 

ikke Finn vil holde et længere oplæg eller foredrag om skolens historie. 

  

b) Nedsættelse af udvalg for næste års elevfest 

Rebekka blev valgt til at sidde i Elevstævneudvalget 

 

c) Taler 

Der var ingen forslag til mulige talere, men det blev foreslået, at der måske hellere skulle være et oplæg på 

20 minutter umiddelbart efterfulgt af Elevforeningens generalforsamling. 



d) Jubilæumskampagnen 

Karsten opfordrer os til at tage opgaven mere seriøst. Måske kan det gøres ved hjælp af de nye 

nyhedsmails. Herigennem er det i hvert fald muligt at kontakte enkelte årgange med beskeder specifikt 

tiltænkt deres medlemmer. Ulempen er dog, at ikke alle tidligere elever er medlemmer af Elevforeningen 

og derfor ikke modtager vores nyhedsmail.  

 

Peter tilbyder at skolen gerne vil sende fysiske breve ud til jubilæumsårgangene. 

 

Følgende personer er ansvarlige for at kontakte jubilæumsårgangene og informere om Elevstævnet 2017  

a. 1 års: Katrine V og Louise og Valentin 

b. 5 års: Kathrine 

c. 10 års: Karsten 

d. 15 års: Rebekka 

e. 20 års: Jesper 

f. 25 års: Christine 

g. 30 års: Lars 

h. 35 års: Mathias 

i. Den første efterskoleårgang: Katrine V og Louise og Valentin 

j. Gamle lærere og andre ansatte samt højskoleelever: Mia og William   

12. Supplering af bestyrelsen 

Mathias er suppleret til bestyrelsen de næste to år. 

Karsten laver et dokument, hvori bestyrelsens medlemmer står listet samt hvornår, de er på valg. 

13 Underskrivelse af dokumenter og fuldmagt til banken 

De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen underskrev dokumenterne 

14 Dato for næste møde 

d. 04/02-2017 kl 12-18 

15 Evt.: 

Karsten fortæller, at han er blevet kontaktet af et medlem, der er utilfreds med, hvor svært det er at 

registrere sin e-mailadresse, fordi det er besværligt at finde sit medlemsnummer. Forhåbentligt vil de fleste 

medlemmer få lettere ved at registrere deres e-mailadresser, da Bladudvalget i løbet af de kommende dage 

sender et brev ud, hvori både medlemsnummer og metode til registrering er beskrevet.  

   

 

 

 

 


