Bestyrelsesmøde i Elevforeningen 3. februar 2018
Sted: Tommerup Efterskole
Tidspunkt: 12.45-18.00 (frokost kl. 12)
Afbud fra: Jesper J, Kathrine, Valentin, Oscar
Dagsorden
1. Velkommen v. Karsten
Karsten bød velkommen
2. Indledning
Katrine indledte med, at vi sang ’Menneske din egen magt’.
3. Godkendelse af dagsorden
Punkt 12 blev tilføjet og dagsordenen blev godkendt.
4. Godkendelse af referat fra 26. august 2017
Referat godkendt.
5. Nyt fra skolen v. Peter
Skolen har fået 4 nye lærere til dette skoleår.
Rådhuspladsen er blevet renoveret.
Instedet bliver renoveret i løbet af vinteren.
Der startede 109 på skolen, og der er pt 92 elever.
Skolens økonomi ser fortsat sund ud.
Skolens bestyrelse er ved at ligge sidste hånd på en strategi for skolen på lang sigt. Den kaldes
’Rodbevidst og Attraktiv’.
6. Regnskab og kontingent v. Lars (Bilag: Regnskab og budget 2018+2019)
Regnskabet blev godkendt. Til generalforsamlingen foreslår bestyrelsen at hæve kontingentet til
160 kr. fra 2019.
Det blev foreslået, at kontingentet kan indbetales via Mobilepay. Lars undersøger mulighederne for
dette.
7. Valg af ny redaktør til nyhedsbrev og årsskrift v. kommunikationsudvalget (Se note)
Mathias blev ansat som redaktør af bestyrelsen.
8. TE-selskab
a. Evaluering af eventet 2017 v. Eventudvalget
Eventen var en succes. Der skal huskes på, at størstedelen af eleverne kommer for at se
hinanden og genopleve stemningen. Ikke nødvendigvis for at blive klogere.
b. Ramme for event i efteråret 2018
Skolens kalenderudvalg foreslår weekenden d. 21-23 september, men det er ikke endeligt
bekræftet. Den økonomiske ramme på 10.000 kr. fastsættes til eventen i 2018. Skolen
indvilliger til at dække udgifter ved kost og logi til eventen.
c. Eventudvalg. Er der brug for supplering?
Der er ikke brug for supplering.
9. Elevstævne 5. maj 2018 v. udvalget
a. Program
Udvalget (Karsten og Mathias) udformer et program med skolens ansvarlige for dagen.
b. Bestyrelsens medvirken
Bestyrelsen ønsker at byde velkommen og uddele navneskilte i indgangen.
Bestyrelsen foreslår at sørge for det praktiske i forbindelse med jubilæumsbilleder
herunder fotografering, indsamling af penge og at få sendt brevene ud.
Udvalget går videre med, hvordan bestyrelsen gøres mere tydelig til selve Elevstævnet.

10. Forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen (Bilag)
Peter og Karsten overvejer om punkt otte skal udgå, og at der skal indføres et punkt under paragraf
fire om skolens indflydelse på elevbladets linje.
Bestyrelsen blev enige om at foreslå vedtægtsændringer til generalforsamlingen, men det endelige
udspil godkendes når det sidste ændringer er på plads.
11. Dagsorden for generalforsamlingen 2018 (Se note)
a. Kandidater til bestyrelsen
Jesper J ønsker ikke genvalg.
Karsten spørger rundt om evt. formandskandidater.
Fie P., Katrine Vig, Louise H. vil gerne opstille til bestyrelsen
b. Forslag til referent
Karsten spørger Gitte Krogh.
Jesper Tiedemann modtager genvalg som revisor

12. Drøftelse om Elevforeningens bestyrelse og skolens bestyrelses samarbejde
a. Hvordan kan vi i fællesskab holde fast i tidligere elever?
Bestyrelsen tilslutter sig opgaven.
Bestyrelsen bakker op om at Karsten arbejder videre sammen med skolens
bestyrelsesformand og får nogle flere ord på opgaven.
Når der ligger flere ord på opgaven forhører Karsten sig, om der er nogen i bestyrelsen, der
vil indgå i arbejdet.
13. Valg af medlem til skolens bestyrelse (Se note)
Bestyrelsen opfordrer Kathrine Østergaard til at stille op.
14. Orientering om Elevforening for skolens nuværende elever (Se note)
Katrine V. og Fie tager opgaven. Evt. sammen med eventudvalget. Evt. den 4. maj før elevstævnet.
15. Jubilæumskampagnen
Karsten undersøger hvad der blev skrevet til tidligere lærere.
Fie taler med Mathias omkring en PR-indsats i samarbejde med skolen.
16. Evt. Intet
17. Dato for næste møde
Søndag d. 26. august kl. 11.00-17.00

Referent:
Mathias: punkt 1-10
Lars: punkt 11-17

