
Referat af bestyrelsesmøde i Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening 26. august 2018 
Sted: Tommerup Efterskole 
Tid: kl. 11-17 
 

1. Indledning 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra 3. februar 2018 
Referatet er godkendt 
 

4. Konstituering 
a. Valg af formand, næstformand og sekretær 

Karsten Dideriksen er genvalgt som formand 
Som næstformand genvælges Mathias Pedersen  
Anne Hjul Johannessen vælges som sekretær 

b. Valg af én repræsentant til skolens bestyrelse 
Mathias Pedersen vælges som repræsentant  

c. Besættelse af bestyrelsens udvalg 
■ Kommunikationsudvalg (ansvar for nyhedsbrevet) 

Karsten Dideriksen og Anne Hjul Johannessen vælges til 
kommunikationsudvalget 

■ Hjemmesideansvarlig  
Mathias Pedersen fortsætter som hjemmesideansvarlig  

 
5. Orientering fra skolen v. Peter 

● Personale:  
Mark Bradford har fået ny stilling og er ikke længere lærer på skolen.  
Mads Ekblad har også fratrådt sin stilling. Det betyder, at Hanne T og Tobias 
Ellegaard er gået op i timer.  
Helle Videbæk er ansat da Anna Dragsbæk er på barsel.  
Rebekka Hundevad Grønkjær er ansat som unglærer.  
Jakob Sand Larsen er blevet fastansat. 
Günther Günthersen er ansat som pedelmedhjælper. 

● Bygninger:  
Mias Zabriskies hus - tingstedet - er blevet renoveret.  
På indstedet er både badeværelset og værelserne blevet frisket op. 
Der er blevet gravet ud rundt om anneks/foredragssalsbygningen grundet 
fugt. 
Køkkenet er blevet udstyret med nye maskiner. 
Der arbejdes frem mod ny dagligstue under annekset. 
Store opgang skal have nyt gulvtæppe, så det kommer til at hænge mere 
sammen med rådhuspladsen. 
Pejseren bliver ny verdensborgerlokale.  

 Samtlige værelser har fået nyt og elektronisk låsesystem. 
● Elever: 



Ved skolestart var der 109 elever. Siden da er to elever stoppet og tre er 
begyndt.  
I sommerferien var skolen med i "Projekt Køkkentjans", som handler om, at 
man får gennemtænkt elevernes rolle i køkkenet, således at eleven ikke blot 
er ekstra hænder men derimod får en lærerig madoplevelse  

 
6. Ny redaktør til nyhedsbrevet v. kommunikationsudvalget 

Ifølge vedtægterne er det skolens personaleråd og bestyrelse, der peger på en 
redaktør efter deres ønske, hvorefter kommunikationsudvalget ansætter 
vedkommende. Der er endnu ikke udpeget en arvtager til opgaven.  
Peter Munk Povlsen tilbyder sin hjælp til Mathias Pedersen med det redaktionelle 
arbejde som overgangsløsning. 
Kommunikationsudvalget gives mandat til at ansætte en redaktør til nyhedsbrevet, 
når en kandidat er fundet.  
 

7. Medlemssituationen og godkendelse af budget v. Karsten 
● Medlemssituation:  

575 betalinger fra medlemmer er registreret. Vi lander formentlig over 600, da 
der endnu ikke er indhentet betaling fra den årgang, der lige er stoppet. 
Ydermere er der sendt rykkere ud, som plejer at give en en håndfuld 
betalinger.  
Der er lavet en Mobile Pay konto i elevforeningens navn, men det kommer til 
at foregå manuelt. Denne løsning har dog en mindre grad af automatisering, 
hvilket medfører et stort arbejde for forretningsførende, Lars Homann. Derfor 
er det en betalingsløsning, der primært bruges til betaling af rykkere.  
Derudover skal det vendes med Lars, om man kunne sende en Mobile Pay 
anmodning til medlemmer, der ikke får betalt kontingent.  
Som initiativ til at få/fastholde medlemmer laver Jacob Aasø og Jacob Nygård 
en video til information om elevforeningen på en måde, der fanger elevernes 
opmærksomhed i højere grad, end et oplæg i foredragssalen gør.  
Desuden er det værd at overveje, om årets unglærer skal deltage i 
elevforeningsbestyrelsesmøderne som formelt medlem af bestyrelsen for at 
styrke sammenhængskraften mellem elevforeningen og de nuværende 
elever. 
Der skal også sendes info ud til både forældre og nuværende elever, for at 
begge parter tidligt præsenteres for elevforeningen.  
Der er mange, der - især i forbindelse med TE-selskabet - efterspørger 
muligheden for selv at undersøge, om man er medlem af elevforeningen. Det 
blev diskuteret, at det er vanskeligt at have en liste over elevforeningens 
medlemmer frit tilgængeligt online uden at bryde persondataloven. En mulig 
løsning er, at der sendes en årlig mail til alle elevforeningens medlemmer fra 
de seneste fem årgange, så de på den måde kan vide, om de er medlemmer 
eller ej.  
Ydermere får eventudvalget en medlemsliste, så de kan kontaktes om 
tvivlsspørgsmål.  

● Resultatopgørelse:  
Kontorudgifterne er steget i år grundet ny hjemmeside 



● Budget:  
Det estimerede underskud ligger på omkring 10.000, men set i lyset af, at vi 
har en pæn opsparing, vurderes det som fornuftigt at gennemføre alle 
ønskede aktiviteter i håb om at få vendt den negative udvikling af antallet af 
medlemmer.  
Overordnet set fokuseres der for fremtiden på, at de nuværende elever så 
hurtigt som muligt får kendskab til elevforeningen.  
Budgettet godkendes.  
 

8. Nyt årsskrift  
På opfordring af Peter Munk Povlsen lægges der op til en nytænkning af årsskriftet, 
både med det formål at få et mere gennemtænkt indhold samt et friskere format.  
Konceptet skal i så fald gennemtænkes af redaktørerne, Peter, Peter Vittrup og evt. 
kommunikationsudvalget.  
Det nævnes, at man kunne få hjemmesidens layouter til at komme med et bud på, 
hvordan bladet kunne se ud for at skabe sammenhæng mellem disse.  
En engangsudgift ved en sådan nytænkning ville overstige det hidtidige budget men 
kunne muligvis være en god investering på længere sigt.  
Der er enighed om, at det er værd at give årsskriftet et løft eventuelt med 
nyhedsbrevene tænkt ind i den konceptudvikling.  
Med udgangspunkt i tidligere udgifter til eksempelvis hjemmesiden blev der givet 
udtryk for, at et engangsbeløb kunne være meningsfuldt at investere, men at det i det 
lange løb ikke vil give mening for elevforeningen, at driftsudgifterne stiger. Dette er 
heller ikke forventningen.  
Det besluttes, at kommunikationsudvalget får en ramme på 15.000 kr. til at gentænke 
årsskriftets indhold og layout evt. med inddragelse af nyhedsbrevene.  
 

9. TE-selskab – v. Eventudvalget 
a. Status og program 

Rammerne er klar for weekenden efter eventudvalgets seneste møde.  
De forskellige årgange skal have linket til den elektroniske tilmelding delt på 
de private årgangs-grupper på Facebook.  
Det aftales, at Emma Krogh, Jacob Aasø og Jacob Nygård står for 
kommunikationen vedrørende det første døgn for årgang 17/18 i samarbejde 
med et par nuværende andenårselever. 
Der skal mere klarhed om, hvem der fortsat ønsker at lægge kræfter i 
eventet. Som det ser ud nu, består udvalget af 13 personer, hvoraf omkring 
otte personer hverken deltager eller har meldt ud, om de fortsat ønsker at 
deltage i arbejdet.  
Inden næste elevforeningsbestyrelsesmøde dannes der klarhed over, hvem 
der fortsat ønsker at være med i eventudvalget. Dermed kan der til næste 
møde tales om, hvad der eventuelt mangler af supplering. 
Emma Krogh og Oscar Hummelmose vil gerne med i udvalget og deltager i 
evalueringen søndag den 9.  

b. Bestyrelsens deltagelse 
Som medlem af bestyrelsen er man velkommen til at deltage i og bakke op 
om eventet, men det er ikke en logistisk nødvendighed.  
 



10. Elevstævne 
a. Evaluering.  

Positiv feedback fra de - på det pågældende tidspunkt - nuværende elever: 
En vellykket dag med følelsen af at være en del af et større fællesskab.   
Personalerådets evaluering: Det skal ikke være de nyeste medlemmer af 
elevforeningen, der byder velkommen i døren. De ældre jubilarer kan føle sig 
oversete. Evt. kunne Karsten byde velkommen i døren, som det sker ved 
andre arrangementer på skolen. 
Mængden af program var passende.  
Der blev talt om, at en rundvisning på skolen i løbet af dagen kunne være en 
god ide.  
Generalforsamlingen: Pænt fremmøde, især blandt de seneste fem årgange. 
Når vi næste gang opstiller kandidater, er en aldersspredning 
hensigtsmæssig  

b. Nedsættelse af udvalg for næste års elevfest.  
Mathias Pedersen og Anne Hjul Johannessen vælges som udvalg for næste 
års elevstævne. Rebekka Hundevad Grønkjær inviteres til at deltage 

c. Jubilæumskampagnen 
Der kan søges sparring og hjælp til at komme i kontakt med gamle elever. 
Der er blevet inviteret gamle lærere, og dette kan med fordel fremhæves for 
at få nogle af de ældre jubilarer til at deltage.  
Det besluttes, at Mathias Pedersen, Anne Hjul Johannessen samt skolen 
tænker i, hvordan vi får så mange som muligt til at deltage. De har mandat til 
at fordele arbejdet med at opspore gamle adresser og få udsendt invitationer.  
Det vil være hensigtsmæssigt at engagere nogle af de lærere, der har været 
ansat længe. 

 
11. Drøftelse vedr. ny persondataforordning (GDPR) 

Det vedtages, at der udarbejdes en fortegnelse over persondata. Vi arbejder frem 
mod yderligere implementering af persondataforordningen  

 
12. Indledende drøftelse om skitur for gamle elever v. Mathias 

Der er grundlæggende en positiv indstilling til ideen om at lave en skitur for gamle 
elever, og der arbejdes frem mod at indhente nogle priser og undersøge de praktiske 
omstændigheder yderligere.  
Christine Axelsen, Mathias Pedersen og Fie Pedersen fremlægger et muligt koncept 
til næste møde.  

 
13. Dato for næste møde 

Lørdag den 2. februar 12-18 
 

14. Evt. 
Karsten udsender mail vedrørende samarbejde med skolens bestyrelse om stærk 
sammenhæng til skolens bagland og gamle elever. Hvis man har lyst til at være en 
del af dette, kan man melde tilbage i den forbindelse  

 
 
Referat ved Anne Hjul Johannesen 


