
Bestyrelsesmøde i Elevforeningen 23. februar 2019 

Sted: Tommerup Efterskole 

Tidspunkt: 11.00-17.00 

Dagsorden 

1. Velkommen v. Karsten 

2. Indledning 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

4. Godkendelse af referat fra 26. august 2018 

Referat godkendt 

5. Nyt fra skolen v. Peter 

Overordnet går det godt, og lige nu er elevtallet 103 

Regitze B. Poulsen er ansat som sekretær fra 1. marts 

Tobias, som blandt andet er lærer i E-sport er nu fastansat 

Lidt stilstand og udfordringer i forhold til ombygning af dagligstuen, som skal gennemgå en 

gennemgribende renovering. Derefter skal store opgang have en opfriskning. 

Håbet er at skabe en kultur om at samles lidt mere nede i dagligstuen. 

Langelinje er i gang med at få samme opfriskning som de andre gange, og på længere sigt 

er det også tanken, at badeværelset skal have en opdatering  

Næste skoleår skal der være 12  8. klasseselever, som skal integreres i 9. klasserne 

6. Regnskab og kontingent v. Lars (Bilag: Regnskab 2018 og budget 2019+2020) 

Regnskab 2018: 

663 medlemmer har indbetalt kontingent. Det er otte mindre end i 2017, altså er nedgangen 

markant mindre end de sidste år, hvor der ca. er kommet 70 færre medlemmer årligt.  

Punktet ”kontorudgifter” er markant større end i 2017 grundet den nye hjemmeside.  

Det aftales, at slutopgørelsen for mindefond præsenteres til elevstævnet  

Budget 2019+2020:  

Der budgetteres med en medlemsnedgang på 50 i 2019 og 30 i 2020.  

Til generalforsamlingen bliver forslaget til kontingentet for 2020: 160 kr.  

Regnskabet godkendes  



7. Nyt vedr. TE-nyt og årsskrift v. kommunikationsudvalget 

a. Mads Ekblad er stoppet på skolen og derfor også som redaktør. Udvalget fik mandat 

til at ansætte en ny, og Hanne Thermansen Kaa er valgt, men det er endnu lidt uvist 

hvornår Hanne træder til. Mathias Pedersen sidder fortsat med ansvaret indtil 

Hanne er klar igen, og det understreges, at han gerne må uddelegere opgaver.  

b. Vi er, sammen med Peter Vittrup, i gang med at gentænke årsskrift og nyhedsblad 

sammen med skolen, som bakker op -  også økonomisk.  

Kommunikationsudvalget gives mandat til at arbejde videre i denne proces med Pe-

ter Vittrup.  

8. TE-selskab 

a. Evaluering af eventet 2018 v. eventudvalget 

I 2018 prøvede man for første gang at lave workshops med ledere udefra. Dette blev 

en succes, der gentages i år. Det samme kan siges om konceptet ”loungen” 

Der var god tilslutning med omkring 100 deltagere i løbet af weekenden og en pæn 

aldersspredning.  

Det er vigtigt, at der er styr på indmeldinger og kontingentopkrævninger. I 2018 gik 

det ikke op ift. Indmeldelsesbeløb og oplysninger om indmeldte. Lars Homann laver 

en deltagerliste med de felter og oplysninger, som er nødvendige ift. Bogholderi.    

b. Ramme for event i efteråret 2019 

Dato: 20.-22. september 

Tema: Fra 0 til 100 (udvikling, fart, det uventede) 

Der vil fortsat komme en foredragsholder for også at tilgodese de lidt ældre. Dog 

skal foredragsholderen ikke være så stor en udgift, som det nogle år har været, så 

der er flere penge til at lave gode workshops.  

Der er et stort ønske om samarbejde mellem eventudvalget og dem, der planlægger 

de første døgn, som er for 1 års jubilarerne. Der skal udvælges et par elever fra 

18/19, som kan tage dette på sig, og de skal gerne integreres i udvalget.  

Ift. Tilmelding til event: det skal stå eksplicit i tilmeldingen, at man er indforstået 

med, at man meldes ind i elevforeningen, når man deltager i eventet. 

c. Eventudvalg. Er der brug for supplering? 

Ift. Størrelsen på udvalget vurderes det, at der helst ikke skal inddrages flere menne-

sker for at undgå, at der bliver for mange. Tidligere elever har tilbudt deres hjælp til 



småting i løbet af selve weekenden, og disse personer skal kontaktes. Mathia Peder-

sen har kontaktoplysninger på disse.  

Udvalget har et budget 10.000 kr. til eventet, og ud over de 10.000 kr. bliver en fore-

dragsholders eventuelle kørsel dækket af elevforeningen.   

9. Elevstævne 4. maj 2019 v. udvalget 

a. Program 

Vi har foreslået skolen at lave rundvisninger med et lille oplæg fra Peter om skolens 

fysiske ændringer. Skolen har henstillet til, at dette bliver i stedet for fortællinger fra 

arkivet samt teaterworkshop.  

Derudover er der fodboldkamp, kor, strikkeworkshop og E-sportskamp mellem nu-

værende og gamle elever. Sidstnævnte må meget gerne understreges i reklamen for 

elevstævnet.  

Det besluttes at rykke generalforsamlingen en smule tilbage til klokken 13:20.  

Et program er sendt ud til bestyrelsen.  

b. Bestyrelsens medvirken 

Karsten står i døren og byder velkommen 

Det skal lige koordineres med skolen, at der er en fotograf på hele dagen. Karsten 

kontakter Daniel Langgaard vedrørende billeder.  

Afslutning og afrunding sker ved både Karsten og Peter  

c. PR. Hvordan får vi endnu flere med? 

Årsrepræsentanter skal kontaktes direkte.  

Det foreslås at der oprettes en Facebook-begivenhed med et link til den egentlige til-

melding fra Tommerup Efterskoles Facebookside.  

Vi sætter os det som mål, at i hvert fald samtlige medlemmer modtager en invitation.  

Prisen fastholdes på 100 kr.  

d. Jubilæumskampagnen 

Årgange fordeles således:  

13/14: Mathias  

08/09: Karsten 

03/04: Anne  

98/99: Fie  



93/94: Oscar  

88/89: Lars  

83/84: Katrine  

78/79: Mathias  

Højskoleårgange: Cecilie Vestergaard  

Mathias Pedersen sender en oversigt over repræsentanter rundt, og en ide kunne 

være at bede de forskellige årsrepræsentanter om at skrive en lille hilsen, der kan 

vedlægges.   

Mathias kan også kontaktes ved spørgsmål om udsending  

e. 2020: Det efterstræbes, at elevstævnet igen i 2020 ligger i den første weekend i maj 

(2. maj) for at undgå sammenstød med eksamensperioder. 

10. Dagsorden for generalforsamlingen 2019 (Se note) 

a. Forslag til dirigent og referent 

Dirigent: Peter Munk Poulsen 

Referent: Anne Hjul Johannessen 

Revisor: Jesper Tiedemann  

Vi holder os til den almindelige dagsorden (se note) 

11. Orientering om Elevforening for skolens nuværende elever (Se note) 

Sker 3. marts i forbindelse med et møde med eventudvalget. Emma og Fie står for dette evt. 

sammen med Jacob Aasø.  

12. Skitur. Oplæg til koncept v. udvalg 

Målgruppe:  

Det blev drøftet om aldersgrænsen skal være 16 eller 18. Fordelen ved at sætte en aldersbe-

grænsning på 16 er, at der for manges vedkommende går lang tid mellem efterskoleopholdet 

og ens 18-års fødselsdag. Vi synes, at 16 år lyder som en fornuftig aldersgrænse under for-

udsætning af, at der ikke er betydelige juridiske udfordringer.  

Yderligere blev det drøftet, om man må tage sin kæreste eller andre med på skituren. Det er 

vi åbne overfor, og udvalget arbejder videre med de mere præcise rammer.  

Det pointeres, at det er vigtigt, at vi som elevforening er med inde over udvalgsarbejdet, 

men det er også vigtigt, at vi trækker på andre tidligere elever.  

Udvalget deltager som udgangspunkt på lige fod med andre mht. egenbetaling  

Det nævnes, at evt. program i løbet af ugen gerne skal have for øje, at man rystes sammen 



på tværs af årgange.  

Udvalget skal undersøge, hvordan man kan undgå som forening eller enkelperson at stå 

med hele ansvaret i forhold til eksempelvis oprydning. 

Vi er som bestyrelse åben overfor, at skituren kører sammen med foreningens regnskab, og 

oplægget er umiddelbart, at turen går i nul, hvilket skal kommunikeres ud. På samme måde 

skal de understreges, at der ikke kommer underskud således at elevforeningens øvrige med-

lemmer kan ende op med en udgift for andres skitur.  

På næste møde forholder bestyrelsen sig til, hvordan en konkret aftale md et rejseselskab 

ser ud. 

Der skal forventningsafstemmes i forhold til alkohol, således at alle får en god tur. Derud-

over er udvalget nødt til at overveje mulig sanktionering i tilfælde af regelbrud.  

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger samt ulykkeshåndtering skal overvejes, og en del af 

den kommunikative opgave er desuden at oplyse om relevante telefonnumre og lignende. 

I det videre arbejde er der behov for nogen, som har lyst til og mulighed for at tage med på 

turen som tovholder i det omfang, det er nødvendigt.  

Derudover skal der nedsættes et udvalg, som arbejder videre med planlægning. Fie, Chri-

stine og Mathias arbejder videre med dette, sidstnævnte med et eksamensforbehold, der gør, 

at han ikke kommer til at deltage på turen. Der kontaktes flere elever på tværs af årgange. 

Der arbejdes frem mod, at udvalgsarbejdet kommer i gang her i løbet af foråret, således at 

der kan foreligge et stort set færdigt koncept og en aftale med et rejseselskab til næste møde. 

På den måde bliver det realistisk at komme afsted allerede i år. 

Når vi nærmer os elevstævnet, drøftes det, om turen skal nævnes allerede dér. Udvalget stil-

ler med et forslag til en pitch ca. 14 dage før.  

 

13. Godkendelse af foreningens persondatafortegnelse (Bilag) 

Foreningens persondatafortegnelse godkendes 

14. Evt.  

Det nævnes, at det ville være nemt at have et Google drev med mapper til alle referater, 

dagsordener, evalueringer, foreningspapirer mm. Karsten ser på dette.  

15. Dato for næste møde 

Næste mødedato bliver lørdag den 14. september i tidsrummet 11-17 

 



Noter 

Ad 10) Forslag til generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning fra bestyrelsen om elevforeningens arbejde det sidste år 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for 2020 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

Ad 11)  Der skal vælges en eller to personer, som vil fortælle om Elevforeningen og opfordre 

eleverne til 

at melde sig ind. Dette plejer at foregå ifm. valg af holdrepræsentant. 

 


