
Referat af Elevforeningens Bestyrelsesmøde søndag d. 07/02-2016 

Til stede: Lars, Mathias, Kathrine, Karsten, Trine, Peter (delvis) og Jesper.  

1. Velkommen v. Karsten 

Karsten bød alle velkommen.   

 

2. Indledning v. Kathrine 

Vi sang ’Hvor du sætter din fod’ (nr. 206 i Højskolesangbogen)  

 

3.  Godkendelse af dagsorden 

 Punkt 8 og 11 blev rykket op til efter punkt 5 og i forlængelse heraf blev et punkt om TE-

ambassadører tilføjet. Derefter blev dagsordenen godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra 29. august 2015 

Referatet godkendt 

 

5. Nyt fra skolen v. forstander Peter Munk Povlsen.  

 Badeværelserne på Udstedet er under renovering og regnes færdige i løbet af foråret. 

 Det gamle biologi-lokale laves om til et ’aktivt rum’ med air-hockey og bordfodbold. Tanken 

er, at der skal være mere liv på skolen, så gæster, der kommer ind ad hovedindgangen, 

med det samme fornemmer elevernes tilstedeværelse.  

 Der planlægges en renovering af toiletter og omklædningsrum i de lokaler, der udledes til 

gæster. 

 Elevantallet er nu nede på 91, og der faldet ro på eleverne. 

 Fagprofilerne skal beskrives mere detaljeret på hjemmesiden, og der skal gøre mere 

reklame for turen til Boston næste år.  

 Peter fortæller, at han er faldet godt til blandt lærere og elever samt at: ’TEs ånd, historie 

og væsen, langsomt er ved at sive ind’.  

8.   TE-selskab 

       a) Evaluering af eventet v. eventudvalget 

 Der er enighed i bestyrelsen om, at det er en god ide at tilgodese 1-års-jubilarerne ved at 

lade dem være alene på skolen det første døgn. Men næste år skal reklamen for eventet 

være mere massiv, så vi i højere grad når ud til de ældre årgange. 

 Det blev diskuteret om programpunkterne skal være obligatoriske for deltagerne. Peter 

foreslog, at de elever, der skal planlægge gensynsdøgnet, kan inddrages i planlægningen af 

resten af weekenden. På den måde vil 1-års-jubilarerne måske få et større tilhørsforhold til 

resten af eventet.  

 Under rengøringen var der en meget begrænset opbakning fra deltagerne. Derfor foreslås 

det, at en lærer tilknyttes rengøringen næste år.  

 I planlægningen af næste års TE-selskab skal evalueringen fra sidste års TE-selskab tages i 

betragtning, og det bør overvejes om gangene på skolen skal være låst eller ej.  



 Der er enighed i bestyrelsen om at gentage TE-selskabet næste år, og det foreslås, om ikke 

også Elevforeningen skal være mere synlig ved både fodboldweekenden og den teater- 

musik-weekend, der ligger i støbeskeen.  

  b) Ramme for event i efteråret 2016 

 Der er enighed i bestyrelsen om, at TE-selskabet skal ligge i forbindelse med 

gensynsdøgnet, og umiddelbart er uge 42 eller weekenden 16.-18. september i spil. 

 Den økonomiske ramme sættes igen til 15000kr 

c) Nedsættelse af nyt Eventudvalg 

 Kathrine udtrykker, at det var rart at have Sarah med i planlægningen af sidste års TE-selskab. 

 Bestyrelsen nedsætter et ’stående’ event-udvalg hvis primære opgave er arbejdet med TE-

selskabet. Det er op til udvalget at overveje, om de vil koble sig på udviklingen af teater- 

musikweekenden, og om de vil deltage i fodboldweekenden.  

 Vi nedætter et eventudvalg bestående af Kathrine. Kathrine vil spørge Anne, Ida, Mia og Signe, om 

de også ønsker at være med. Trine vil ikke være med i udvalget men vil gerne stå til rådighed i 

weekenderne.  Hun understreger, at de kan sige til, hvis de har brug hjælp. Katrine giver en 

tilbagemelding til Karsten om de endelige medlemmer af udvalget.  

11. Orientering om Elevforeningen for skolens nuværende elever 

Kathrine vil gerne stå for orienteringen af skolens nuværende elever og spørger Mia, om hun også vil. 

Kathrine kontakter Peter, så de sammen kan planlægge orienteringen.  

TE-ambassadører.  

Der er enighed i bestyrelsen om, at vi gerne vil være med til at udvikle ideen om TE-ambassadører. Dvs. 

tidligere elever, der rejser rundt i landet og gør reklame for skolen for kommende elever. Vi nedsætter et 

ambassadør-udvalg bestående af Karsten, Jesper og Mathias. Udvalget vil afholde et møde og brainstorme 

ideer. Derefter mødes de med Peter og videreudvikler konceptet.  

6. Regnskab og kontingent v. Lars.  

 Lars gennemgik regnskabet for 2015 og budgettet for 2017. 

 Der er enighed i bestyrelsen om at foreslå et kontingent på 150 kr. til generalforsamlingen i maj.  

 Lars bad om, at anmodninger om refusion af transportudgifter skal ske umiddelbart efter afsluttet 

rejse. På den måde risikeres det ikke, at at transportudgifter kommer i det forkerte regnskabsår.  

7. Nyhedsbrev 

a) Orientering om processen 

 Karsten vil bede Vokseværk om muligheden for hilsner i bunden af nyhedsmailen.  

 Bestyrelsen udtrykker generel tilfredshed i forhold til det præsenterede udkast til nyhedsmailen og 

er endvidere indforstået med den faste udgift, der er i forbindelse med projektet (75 dollars per år) 

 Artiklerne er skrevet og forventes udgivet i marts.  

 Lars bemærker, at hans fastnetnummer ikke længere eksisterer. Derfor skal det ikke med i 

nyhedsmailen. Der foreslås en løsning, med en tekst i bunden af nyhedsmailen, hvor Karstens og 

Lars’ mailadresser fremgår.  

  



b) Redaktørløn 

 Der er enighed i bestyrelsen om ikke at give Bladudvalget myndighed til at forhandle redaktørernes 

løn. Hvis det viser sig, at arbejdsbyrden for redaktørerne i forbindelse med nyhedsmailen er større 

end den var i forbindelse med det gamle elevblad, så vil en forhandling af redaktørernes honorar 

finde sted i efteråret.  

 Det besluttes, at redaktørernes honorar skal drøftes nærmere til næste bestyrelsesmøde. 

 

 Karsten fortæller, at han er blevet kontaktet af en højskolerepræsentant, som savner information 

om elevfesten. Vi foreslår fremadrettet at skrive datoen for elevfesten i årsskriftet, så vores 

medlemmer kan orienterer sig der. Karsten vil ringe tilbage og spørge, om tiltaget er tilstrækkeligt.  

 Lars fortæller, at vi kommer til at mangle adresser i fremtiden, når vi skal sende årsskrifter ud. 

Dette skyldes Post Danmarks procedure angående adresseændringer.  

 Vi mangler stadig at indsamle mange e-mailadresser. Vi opfordrer bestyrelsens medlemmer til at 

kontakte deres respektive holdkammerater og bede dem indsende deres e-maildresser.  

 Bestyrelsen vil gerne prioritere indsamling af e-mailadresser, så hvis bladudvalget vurderer det 

nødvendigt, så bemyndiges de til at sende påmindelser rundt per brev. Endvidere tilbyder Trine og 

Jesper også at ringe rundt til medlemmer, der endnu ikke har opgivet deres e-mailadresse.  

 

9. Elevfesten 

a) Program 

 Udvalget står for planlægningen af diverse workshops, heriblandt: ’Strik’, ’Bål’, ’Fællessang’, 

’Skolens Historie’ og ’Fodbold’. Karsten vil høre Josefine, om hun vil stå for en ’Akroyoga-workshop’   

b) Taler 

 Karsten spørger Peter, om han vil holde en tale/sangtime til elevfesten.  

c) Bestyrelses medvirken 

 Udvalget vil kontakte skolen og spørger ind til, hvad vi kan være behjælpelige med på selve dagen. 

Mht. til ’arkivet’ har Trine tilbudt at sætte de gamle bøger og artikler op.  

 

10. Dagsorden for generalforsamlingen 2015 

a) Godkendelse 

 Dagordenen godkendes med den rettelse, at årstallet skrevet i punkt 5 ændres til 2017.  

 Karsten står for punkt 2, Lars for punkt 4 og 5. Dirigenten står for punkt 6 og 7. Jesper Tiedeman 

foreslås som revisor (punkt 8), og Jesper Jul er referent.  

b) Kandidater til bestyrelsen  

 Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem fra efterskoleårgangene og ét fra højskoleårgangene.  

o Valget til bestyrelsen annonceres på hjemmesiden og i næste nyhedsmail. 

 

12. Jubilæumskampagne 

Invitationerne skal være ude midt i april. 

 

  



13. Valg til skolens bestyrelse 

 Sarah har trukket sig fra sin post i skolens bestyrelsen, og Karsten har valgt ikke at genopstille. Dog 

vælges han som Sarahs suppleant de næste to år.  

 

14. Evt.  

Bestyrelsen er enige om at invitere Sarah og Henning til generalforsamlingen for officielt at takke dem for 

deres arbejde i bestyrelsen. Karsten vil personligt overrække en blomst til dem begge eller sende en med 

posten, hvis ikke de dukker op.  

 

1.5 Dato for næste møde.  

d. 27/08-2016 klokken 11-18. 


