3.-5. november 2017
Sted: Silkeborg Højskole
Tilstede: Signe Randorff, Maja Illum, Morten Smed, Sofus Rønberg, Ingeborg Dam,
Kristine Strunge, Marie Thybo og Thomas Hundebøll
Afbud: Matthew Daniali
Referent: Thomas Hundebøll
1 Gennemgang af forretningsorden v. Kristine Strunge og Signe
2 Evaluering af elevstævne
a Godkendelse af referat for generalforsamling
i

Referatet er godkendt

b Band
i
c

Det foretrækkes at bruge balleband

Jubilarer
i

Jubilarer indkaldes via fb-opslag og hjemmeside. Folk opfordres til at opfordre
hinanden.

d Første aften m. Velkomst
i

Velkomst af bestyrelsen første aften. Alles ansigter skal ses.

ii

Overvej, at der er forskellige folk, der giver beskeder og er konferenciers

e Lugeplan
i

Den fungerede godt, men kan det gøres smartere med betaling af ølkort.

ii

Der var ikke printet nok barkort. Vi SKAL have barkort-dokumentet, så vi kan
printe ekstra.

f

Opmærksomhedspunkter
i

Forventningsafstemning på opgaver mlm. skole og bestyrelsen.

ii

Vær opmærksom på overgang mlm. morgensamling og foredrag

g Foredrag
i

Godt foredrag, vi spørger igen skolen om gode navne.

h Generalforsamling
i

Til en anden gang skal man læse ordlyd af forslagene op.

ii

Mere neutral italesættelse af forslagene.

iii Vi skal hellere gå over tid end at jappe det igennem.

iv Økonomipunktet blev modtaget godt.
i

Workshops
i

Instruktøren skal sætte et mindsteantal på deltagere til workshops.

ii

De nuværende elever nåede at fylde mange pladser op før
elevstævnedeltagerne. Tavler skal først sættes op efter sangtime.

iii Alle tekster skal som minimum beskrives kort på engelsk.
iv Folk fra bestyrelsen skal som udgangspunkt ikke være ansvarlig for en
workshop, så man kan være deltager.
v
j

OBS: Ved svømmeworkshops SKAL der aftales med Viggo,

Forberedelse + festaften
i

Dem, der står for at købe pynt bør også stå for oppyntning. Pynten var grim.

ii

I foredragssal skal man også have en fast plan for oppyntning.

iii Tjek at projektoren virker inden.
iv Konferenciers har en konkurrence i baghånden, hvis der ikke er nogle indslag.
v
k

God mad.

Lille sal
i

Vi vil hellere have lounge end åben scene.

ii

Det skal meldes klart ud, at det er Lounge. Det blev ikke lounge nok. Det blev
blot en lille fest.

iii Vi kan lægge kortspil og andet derind.
3 Momentum:
a Simon Stagis deltager i mødet, lørdag, 8.20-9.15
b Overveje at få flere udefra til at stå for workshop, de kan bringe mere energi til
bordet.
c

Have en fordybelsesdag, hvor man kan gå meget i dybden med noget.

d Have en helt fri dag, hvor folk selv skal finde på det.
e Fedt, at man bare kan komme og opleve og få læsset en masse på. Rammen er sat
godt, så man skal deltage.
f

Vi skal huske at tænke det bredere ud. fx. invitere til, at man tager en ven med!

g Brainstorm på form
i

Fællesskab >< moduler

ii

Dybere ned i temaet

1 Man kan se til DKG for at få det dybere tema.
2 Man kan lave små samtalegrupper efter foredraget.
h Frisk luft, alle sanser, give hånd til alle
i

Slut af med et stort kor.

j

Have mere fokus på de store oplevelser - stor naturoplevelse, stor eftertænksom
oplevelse.

k

Høj faglighed.

l

Brainstorm:
i

Moduldag
1 Der er brainet på forskellige moduler. Momentumudvalget får resultatet.

ii

Tema
1 Forslag til temaer:
a Mødet, mennesker og relationer - Obs. på at det ikke bliver for akademisk
og for meget snak.
b Den allerførste gang, YOLO!, grib dagen, en dag tilbage.
c

Barndom, nostalgi, eventyr og fortællinger.
i

Hører også lidt under den første gang.

d Tid og rum.
iii Diverse:
1 Diskofest til badning.
4 SHE-kredsen v. Marie og Signe
a Motivation for at lave kredsen: Folk har ønsket at kunne bidrage mere konkret til
aktiviteter i elevforeningen.
b Der er noteret rammer for dagen og for selve kredsen fælles på tavlen, og disse
idéer tager udvalget med SHE-kredsen med videre.
c

Der skal reklameres og teases i denne weekend, så medlemmerne sætter kryds.

5 Konstituering af Bestyrelsen (+ snak med JZ om elevstævne)
a Jacob Zakarias deltager på dette punkt
b Signe Randorff er formand for SHE’s elevforening
c

Marie Thybo er næstformand for SHE’s elevforening

d Kristine Strunge er kasserer for SHE’s elevforening

6 Fastsættelse af udvalg
a Momentum: Thomas, Strunge, Ingeborg og Matthew
b Elevstævne: Maja, Sofus og Signe
c

Web: Maja og Sofus

d SHE-kredsen: Marie, Signe og Morten
7 PR og reklame (arbejdspunkter)
a Julekort: Marie
b Opslag på facebook - Profilbillede - Maja
c

(Den gale kuglepen) - lille video om de nye, Strunge, Morten og Sofus

d Historie for weekenden + referat - Ingeborg + Thomas
e Billede af bestyrelsen - Alle
f

Besøg på skolen i uge 46 - Thomas, Ingeborg, Strunge og Morten

8 Nyt fra Højskolens Bestyrelse v. Thomas
a Jubilæum i 2019
9 Arbejdspunkter
a Momentum-udvalg
b SHE-kredsen
c

Andre arbejdsopgaver

10 Opsamling
11 Eventuelt
a Mødeweekender:
i

9-11. Februar, Silkeborg Højskole

ii

26-29. April, Silkeborg Højskole

iii 18-20. Maj, København (evt. grill-shout)
b På næste møde tages en snak om Elev-bestyrelsens repræsentant til

Arbejdspunkter
•

Undersøge FTP til billeder ift. hjemmesiden - Maja

•

Vedtægter rettes og ændres på hjemmeside - Signe

•

Ændre beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer - Signe

•

Jule-Shout, Aarhus og København

•

Ændre SHE-kreds-punkt i forretningsorden

•

Database over medlemmer -

•

Navneskilte - Signe kontakter Laura

•

Til elevstævne: Oversigt til oppyntning i foredragssal

•

SHE-kredsopslag på facebook - evt. til årgangsrepræsentanter

•

Fortælle om elevforeningen til de nuværende elever.

•

Spørge KFUM/K’s landskontor som mødested 18-20 maj - Strunge

•

Lille video om de nye - Strunge, Morten og Sofus

