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Dagsorden
Sted: Tommerup Efterskole
Tid: 13/09 2020 kl. 11.30 - 12.15

Punkt Emne

1.

Beslutning
Valg af dirigent

Valg af Peter Munk Povlsen

2.

Orientering
Beretning fra bestyrelsen om elevforeningens arbejde det sidste år

Nye aktiviteter

- Skiferie for gamle elever hen over nytår, som var en meget stor succes. Vi

prøver at kombinere foreningens værdier og det at stå på ski. I år er der

udfordringer forbundet med corona, men man håber meget at turen bliver

til noget igen i år.

- Nedsat tænketank i samarbejde med skolen og skolens bestyrelse, som

tænker på, hvordan man kan styrke kontakten til baglandet:

- Arrangementer i studiebyerne. Vi har afholdt to arrangementer, ét

i København og ét i Århus. Det var to gode aftener og vi er ved at

kigge på hvordan vi kan skabe noget lign. til efteråret.

- Vi har undersøgt hvordan vi bedst er elevforening og har kontakt til dem

som har gået på skolen.

- TE-selskab som lige er blevet afholdt, og har været en success både i år

og sidste år. Der opbygget et godt koncept og der sidder et godt udvalg

Udskiftninger:

- Ny formand som er Mathias Pedersen

- Merete Munk Poulsen er ansat som ny redaktør

Corona har også fyldt meget, og bl.a. er elevstævne blevet aflyst.
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3.

Beslutning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse

2019 var der 657 medlemmer, som gav os et kontingent indtægt på 104.590kr.

Nyt layout i årsskrift og nyhedsbrev, og derfor har det været en større udgift end

tidligere.

Har et underskud på 1.552,49 kr.

Regnskabet er godkendt

4.

Beslutning
Fastsættelse af kontingent for 2021

Bestyrelsen indstiller at fastholde kontingentet på 160 kr., og det godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag

A)

Drøftelse
Bestyrelsens oplæg til en mulig ny organisering af elevforeningen

Vi vil gerne genoverveje hvordan vi kan knytte bånd til tidligere elever og være

en støtte for skolen.

Overvejer en ny økonomisk model. Herunder er der fokus på engagement og

tilknytning, betaling og selvstændighed.

Engagement og tilknytning:

- Tilknytning er en af hjørnestenen i elevforeningen, som lige nu forstås ud

fra antallet af medlemmer.

- Vi tror at det styrker tilknytning til skolen ved at være i en forening.

- Det støtter skolen at have en stærk elevforening

- Dog oplever vi at man ser barrierer og derfor ikke kommer med i

elevforeningen, og det vil vi gerne gøre nemmere. Det er her kontingentet

som ses som en barriere. Og vi ser at, vi har folk som ikke er medlem,

men stadig har stærk tilknytning, men samtidig er der særlig blandt de

ældre mange, som gerne vil støtte gennem et kontingent.

Betaling:

- Overvejer at fjerne kontingentet men man skal passe på at man ikke
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skubber folk væk som gerne vil økonomisk støtte os - overveje om man

kan lave donationer

- Skolens bestyrelse har foreslået at de gerne vil dække de økonomiske

udgifter

- Årsskriftet betyder meget for en del medlemmer og er vigtigt at holde fast

i.

Selvstændighed:

- Skolen understøtter elevforeningen fx. til TE-selskab hvor de dækker kost

og logi, men generelt har elevforeningen rimelig stor selvstændighed

- Den selvstændighed vil blive mindre, hvis vi fjerner kontingentet

- Det kan også principielt være et problem i fremtiden, fordi det ikke kan

garanteres, at skolen vil fortsætte sin støtte langt ude i fremtiden.

Bemærkninger fra generalforsamling:

- Man vil nå længere ud til de unge, hvis der ikke er betaling, og så kan alle

få glæde af ting som fx nyhedsbrev.

- For de unge gør det ikke noget at betale til de enkelte arrangementer

- Der kan være et problem i uigennemsigtigheden i hvem der er

medlemmer hvis der ikke er deltagerbetaling

Forslag til øget engagement fra generalforsamlingen er nedskrevet på post-its.

6.

Beslutning
Valg til bestyrelsen

Der er to ledige pladser da Karsten Dideriksen og Katrine Østergårds stopper.

Emma Rasmussen og Mathias Pedersen blev valgt.

7.

Beslutning
Valg af revisor

Nuværende revisor er Jesper Tiedemann som er valgt ind igen

8. Eventuelt

Vi skal sige farvel til Jakob Nygaard, Jacob Aasø samt Karsten Dideriksen som

har været formand i 5 år, og siddet 10 år i alt i bestyrelsen.
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