Referat af Elevforeningens Bestyrelsesmøde lørdag d. 26/08-2017
1. Indledning v. Lars
• Lars indleder med oplæsning af en historie om livets små omveje.
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagordenen godkendes
3. Godkendelse af referat fra 25. februar
• Referatet godkendes sammen med referatet fra generalforsamlingen 2017.
4. Supplering af bestyrelsen (se note)
• Bestyrelsen suppleres de næste to år med Christine Axelsen
5. Orientering fra skolen v. Karsten (Peter er desværre forhindret i at deltage)
• I år er der nu 107 elever på skolen.
• Der er ansat fire nye lærere.
• E-sportslokalet og det nye klasseværelse (i det gamle ’syg og design’) er næsten
færdigrenoveret og klar til brug
• Skolens elever må nu kun bruge deres mobiltelefoner på værelserne. Kun efter særlig
tilladelse fra lærerne må elever tage deres telefoner med på fællesarealerne.
6. Nyhedsbrev. Orientering v. bladudvalget
• Udvalget opfordrer til, at der skal formuleres og underskrives nye kontrakter med
redaktørerne.
• Bestyrelsen beslutter, at størrelsen på redaktørenes honorar som udgangspunkt fastholdes.
• Endvidere vil bestyrelsen fremadrettet invitere redaktørerne til Elevforeningens
bestyrelsesmøder men også informere om, hvis der er punkter på dagsordenen, som er
særligt relevante for redaktørerne.
• Bestyrelsen samarbejde med skolen om årsskriftet skal afklares.
Bestyrelsen lægger op til, at udgifterne til årsskriftet skal forblive i samme størrelsesorden
som tidligere.
Lars gør opmærksom på, at PostNord har opsagt vores aftale mht. adressering ved
udsendelse af årsskriftet. Dette problem bør løses inden november.
• Lars følger op på sagen om de manglede e-mailadresser på medlemmerne fra den seneste
efterskoleårgang
7. Ny ansvarlig til foreningens hjemmeside (se note)
• Mathias Pedersen vælges som hjemmesideansvarlig.
8. Medlemssituationen og godkendelse af budget v. Lars
• Lars venter med at sende rykkere ud til efter TE-selskab. Arrangørerne af TE-selskabet får
en liste over medlemmer samt en liste over medlemmer, der ikke har betalt. Efter TEselskabet kontakter arrangørerne Lars og fortæller hvem, der har betalt og meldt sig in i
Elevforeningen.
• Repræsentanter for årgang 15/16 kontakter (via Facebook) dem, der ikke har betalt, og
forklarer, hvorfor de får en rykker.
• Det forlagte budget for 2018 godkendes af bestyrelsen.
• Bestyrelsen vedtager endvidere, at kontingentopkrævningen fremover vil blive sendt ud i
februar måned.
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9. TE-selskab – v. Eventudvalget
a) Status og program
• Lars fra ’Fucking Flink’ kommer og holder foredrag. Hans honorar er 9000kr,
hvorfor rammerne for det oprindelige budget for TE-selskabet springes. Dette
godkendes af bestyrelsen.
• Programmet for TE-selskabet er lagt. Og det ser godt ud!
• Der er også lagt en plan for PR med blandt andet ansvarlige på alle relevante
årganges facebooksider.
• Fra bestyrelsen lægger vi op til, at man skal være medlem af Elevforeningen for at
deltage. Dette gælder også 1års-jubilarene, hvis de ønsker at deltage fredag. Der
skal åbnes for tilmelding til eventet snarest. Det skal ske ét samlet sted for alle
deltagere.
• Det er vigtigt, at de betalende deltageres navne, adresser og e-mailadresser
noteres.
b) Bestyrelsens deltagelse
• Udvalget har bedt Karsten om at byde velkommen til selve TE-selskabet, hvilket
han gerne vil. Derudover er alle naturligvis velkomne til at deltage.
10. Elevfest
a) Evaluering
• 1-års-jubilarer synes godt om arrangementet. Desværre var programmet lidt
presset omkring kirkespillet.
Måske skal Elevforeningen frem over stå i døren og byde velkommen og give
deltagerne navneskilte på frem for at modtage betaling.
Til næste elevfest skal bestyrelsesmedlemmerne være mere tydelige. Eksempelvis
med farverige T-shirts. På selve dagen skal vi også gøre reklame for TE-selskabet.
• Bestyrelsen lægger op til, at vi påtager os samme arbejdsopgaver som sidste år.
b) Nedsættelse af udvalg for næste års elevfest
• Karsten og Mathias vælges som medlemmer af udvalget.
c) Taler
• Karsten og Mathias får lov til at selv at bestemme, om der skal være en taler.
d) Jubilæumskampagnen
• Karsten lægger op til, at vi nedsætter et udvalg sammen med flere lærere fra
skolen om at nytænke hvordan, der reklameres for elevstævnet og hvordan,
jubilarerne inviteres.
• Valentin, Fie, Louise, Katrine vælges som medlemmer af dette udvalg.
• I år kontaktes jubilarerne på sædvanlig vis. Nedenfor ses en oversigt over hvem,
der er ansvarlig for at kontakte hver enkelt jubilæumsårgang.
o 16/17: 1-årso 87/88: Lars
jubilarerne
o 82/83: Louise
o 12/13: Mathias
o 77/78: Valentin
o 07/08: Jesper
o Højskole:
o 02/03: Karsten
Kathrine
o 92/93: Katrine
o Tidligere Ansatte:
o 97/98: Karsten
Christine
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11. Vedtægtsændringer (se note)
• På næste generalforsamling vil bestyrelsen foreslå følgende vedtægtsændringer.
o Elevforeningens bestyrelse skal bestå af fem valgte medlemmer samt de seneste to
efterskoleårganges holdformænd og suppleanter.
o Elevforeningens bestyrelse skal kunne suppleres med op til to medlemmer
o Skolens bestyrelse skal ikke længere godkende dem, Elevforeningen ansætter.
• Karsten skriver et udkast til vedtægtsændringerne som drøftes til næste bestyrelsesmøde.
12. Nedlæggelse af Forstander Møllers Mindefond (se note)
• Bestyrelsen beslutter at nedlægge fonden og bruge midlerne til kunstnerisk udsmykning af
skolen.
• Forstander Møllers efterkommere orienteres herom
• Skolen får råderet over midlerne.
13. Dato for næste møde
• 03/02-2018 klokken 12:00-18:00
14. Evt.
• Mathias foreslår Daniel Ryge som en eventuel taler til næste års TE-selskab.
• Fremover vil afgående bestyrelsesmedlemmer få en gave (chokolade, blomster eller
lignende) som tak for deres arbejdsindsats.
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