Elevbestyrelsesmøde

11.-13. november 2016

1. Forslag til forretningsorden for Elevbestyrelsens arbejde
- Forslag til forretningsorden blev vedtaget, så bestyrelsen fremover har nogle klare
retningslinjer at arbejde ud fra.
2. Økonomi og bilag v/ Andreas
- Gennemgang af, hvordan man skal få penge retur, som man har lagt ud for. Fx transport

til møder, indkøb til elevstævne osv.
- Enighed omkring, at man gerne må købe pladsbilletter og togtransport, hvis det passer
- Enighed om, at der gerne må drikkes øl/andet, men ikke på skolens regning.
- Forslag til fast mødepunkt: Økonomi, hvor der gennemgås, hvor meget der er blevet
brugt, og hvor mange penge der skal bruges fremover.
3. Evaluering af Elevstævne v/ Martin
- For lang kø til baren, både fredag og lørdag aften. Løsningen kunne være 2 barer, hvor
den ene kunne være til ”billige” og ”hurtige” øl, og den anden til special øl.
- Skiltning af øl var ikke tydeligere nok. Procenter på øl bør kunne ses tydeligere.
- Flere borde og bænke udenfor, når det er godt vejr.
- Gertrud Højlund var fin foredragsholder, det var let oplæsning. Man burde overveje at
bruge noget fra foredraget i workshops efterfølgende
- Godt man opskriver sig som kandidat i luget
- For stor forvirring ved antal krydser på stemmeseddel. Man kunne evt. lave en færdig
stemmeseddel på forhånd
- Paragraffens rækkefølge i vedtægterne skal opdateres
- Der skal et minimum og maksimum antal deltagere på workshopsene
- Meget god og ny menu
- Rigtig fedt bandt
- Oprydning fungerede godt
- For dyre øl; man skal også kunne købe billigere øl
- Bytning af elevstævnebilletter skal ske gennem bestyrelsen, så vi har styr på, hvor mange
fra hver årgang der kommer.

4. Konstituering af ny bestyrelse v/ Jan
- Signe Randorff Formand
- Marie Thybo Næstformand
- Andreas Emil Nesgaard Kasserer.
5. Vision fra Silkeborg Højskole v/ Thomas
- Ny strategi for højskolen 2017-2022: Thomas har foreslået et “elevforeningspunkt”.
- Diskussion om Momentum skal være ”mere åbent” – Skal der opfordres mere til,
at folk, som ikke er tidligere elever, skal med på Momentum?
- Vi har fået en ny hjemmeside, som fungerer godt og skal helt op og køre.
Fremover kommer eksempelvis en ”historie” fra hver bestyrelsesmøde, så folk kan
følge med i vores arbejde.
6. Momentum
- Momentum bliver den 6.-10 august.
- Der nedsættes Momentumudvalg, bestående af Marie, Maja, Matthew og Ingeborg

