Referat af Elevforeningens Bestyrelsesmøde Lørdag d. 25/02 2017
1. Velkommen v. Karsten
Karsten bød kort velkommen og takkede for at det gode fremmøde.
2. Indledning v. Mathias
Mathias indledte med en refleksion over begrebet ’sandhed’, og bagefter sang vi sammen ’Er Lyset
for de lærde blot’
3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt
4. Godkendelse af referat fra 27. august 2016 Referatet godkendt
5. Nyt fra skolen v. Peter
Grundet Peters fravær stod Karsten for dette punkt. Han fortalte bl.a. om det seneste møde i
skolens bestyrelse:
• God elevtilmelding med venteliste på e-sport-linjen de næste to skoleår.
• Grundet de nye linjefag planlægges der en renovering af flere lokaler på skolen.
• Renoveringen er Udstedet er færdig.
• Der har været en støre udskiftning af skolens ansatte. Gitte er ansat som afdelingsleder,
mens Martin nu er ansat som lærer.
•

Skolen har 110 års jubilæum i år, og I den anledning har Jens Rosendal sagt ja til at skrive
en sang til skolen.
6. Regnskab og kontingent v. Lars (Bilag fremsendes) Lars gennemgik Elevforeningens Årsregnskab
2016
•

Vi skal have aftalt nærmere med Peter, hvordan udgifterne i forbindelse med årsskriftet
skal fordeles.

•

Ved TE-selskabet opstod der en del forvirring angående tilmelding af og betaling fra nye
medlemmer af Elevforeningen. Det skal vi forsøge at undgå næste år.
Der er kun registreret 10 nye medlemmer, men der er overført penge fra 18. Mathias
undersøger, hvem de sidste 8 er.
Lars gennemgik også budgettet for 2018, og bestyrelsen foreslog på baggrund heraf en
kontingentsat i 2018 på 150kr.
Karsten foreslog, at vi flytter indholdet på vores gamle hjemmeside ind under Efterskolens
hjemmeside. I forbindelse med dette, kan der være en udgift, som han spurgte bestyrelsen om
tilladelse til at undersøge nærmere. Karsten anslår, at vi for 5000 når langt. Bestyrelsen godkender
undersøgelsen.
7. Status for nyhedsbrevet v. bladudvalget
Nyhedsbrevet kører fint. Det kommer ud til ca. 500 mennesker, og billedet er, at modtagerne rent
faktisk klikker på nyhederne og læser dem.
•

På trods af Gittes nye ansættelse vil hun gerne fortsætte som redaktør. Hun foreslår tilmed
Mads som medredaktør. Mads har takket ja, og Elevforeningens bestyrelse godkender
Mads som medredaktør.
• Bladudvalget snakker med redaktørerne om antallet af udgivelser, som bestyrelsen stadig
foreslår skal være ca. fem om året.
8. TE-selskab
a. Evaluering af eventet 2016 v. eventudvalget:
Den tidligere reklame for eventet fungerede godt, men næste år skal der også være PR i

månederne op til.
Der var god stemning i udvalget og blandt deltagerne.
Kontakten til skolen skal fungere bedre næste gang
Der var desværre mange der forlod eventet i løbet af lørdagen. I fremtiden skal vi måske
gøre det mere tydeligt, at eventet varer en hel weekend og ikke længere omtale det første
døgn som gensynsdøgnet.
Rengøringen gik fint i år, hvilket nok skyldes, at det var en lærer, der arrangerede det.
b. Ramme for event i efteråret 2017:
Stadig en weekend med samme budget (10000 kr.). Vi håber, at skolen stadig vil stå for
udgifterne for kost og logi, men det vil udvalget undersøge nærmere.
c. Eventudvalg. Er der brug for supplering?:
Udvalget forhører sig blandt tidligere elever.
9. Elevstævne 20. maj 2017 v. udvalget
Karsten vil gerne være en del af udvalget og bidrage til planlægningen af stævnet i foråret.
a. Program:
Der skal ikke være andre programpunkter samtidig med generalforsamlingen.
Bestyrelsen tilskynder, sammenlignet med sidste år, en lignende palet af workshops.
Måske kan man lave workshops om de nye linjefag?
b. Taler:
Der er i bestyrelsen stadig tilslutning til, at det ikke skal være en tale af længere
varighed, men derimod et kort oplæg (ca. 20 minutter) lige inden generalforsamlingen.
Udvalget spørger Finn, om han vil stå for det.
c. Bestyrelsens medvirken:
Det skal være mere tydeligt hvilke roller bestyrelsen har. Især modtagelsen af betaling er
en post, vi gerne vil stå for.
Udvalget spørger Trine, om hun igen i år vil finde gamle ting frem fra arkivet. PR-opgaven
ligger hos udvalget.
10. Dagsorden for generalforsamlingen 2017 (Se note)
Den udsendte dagsorden godkendes med følgende to ændringer:

11.

12.
13.

14.

•
Punkt 3 om præsentation af det nye elektroniske elevblad slettes.
•
Punkt 6 tilføjes teksten: Herunder eventuelt valg af
højskolerepræsentant Karsten spørger Gitte, om hun vil være dirigent til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen peger på Jesper Tiedemann som reviser og Jesper Jul som referent.
Orientering om Elevforening for skolens nuværende elever (Se note)
Christine og Katrine vil gerne orientere de nuværende elever om Elevforeningen. De aftaler selv
med Peter, hvornår det skal være.
Jubilæumskampagnen
Påmindelse om, at vi skal kontakte jubilarerne.
Evt.
Mathias nævner, at de årgange, der står under bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden, skal
justeres, så de passer.
Dato for næste møde
d. 26/08 klokken 11:00-17:00

