
Elevbestyrelsesmøde 

20.-22. Januar 2017 
              Tilstede: Andreas, Ingeborg, Line, Maja, Martin, Matthew, Thomas, Signe, Marie 

 
1. Evaluering af SHouts 

- Gik rigtig godt både i Aarhus og KBH. Dog skal der tales om, hvordan man kan få 

flere til at komme, især i KBH, da der kun kom knap 10 i KBH.  

- Maja er torveholder på SHouts formularen, som kan udfyldes på nettet, hvis man 

vil arrangere SHouts 

      2.  Julebesøg på højskolen v. Martin og Ingeborg 
           - Martin og Ingeborg var på besøg på højskolens elevhold for at fortælle om      

             elevforeningen og bestyrelsen. Det var meget hyggeligt, og eleverne var meget  

  Godt, og der var stor nysgerrighed fra eleverne.  

- Der blev fundet to årgangsrepræsentanter, som kontaktes af Martin. 

      3.  Økonomi 
           - Vi skal prøve at holde os til budgettet for 2017(Bruge flere penge) 

           - Der er sat flere penge af til SHouts, hvorfor ambitionen er at lave flere SHouts. 

           - Bruge flere penge på festerne, så der bliver gjort mere ud af det, fx ift. Pynt.   

           - Da Andreas ikke genopstiller til elevstævnet, og ikke kan deltage til hele                                         

  Momentum eller elevstævne, så er der formentligt brug for en indsupplering af en    

  kassér. 

  Desuden kan Martin og Line måske ikke deltage på elevstævnet.  

      4. Sjakweekend v. Martin 
           - Martin har holdt møde med Johnny(Pedel) og Jacob. Programmet bliver som                                  

             sidste år, så man kan komme torsdag aften, og programstart er fredag.  

           - Elevforeningen står for fredagsaktivitet og morgensamling lørdag morgen. 

      5. Elevstævne 
           - Der skal findes band, samt foredragsholder. 

      6. Momentum 

           - Der er fastlagt tema, samt brainstormet på foredragsholdere.  

           - Større opfordring til at sove hos venner lørdag aften, så alle kommer til tiden        
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      7. Formålsdiskussion  
           - Fokus på elevforeningens gamle formålsparagraf, og hvordan vi kan ændre den. 

           - Der er lavet et udspil til en ny formålsparagraf. Vi vil gerne involvere resten af    

             Elevforeningen evt. via Facebook og Sjakweekenden.    

      8. Strukturændring af bestyrelsen?  
           - Med inspiration fra Brandbjerg Højskole diskuteres, hvorvidt vi skal have en ny  

             struktur i bestyrelsen.  

           - Vi vil gerne uddelegere flere opgaver, og lave flere udvalg under bestyrelsen, så  

              Flere kan engageres og få ansvar. Derfor vil vi gerne uddelegere SHouts mere, 

              samt lave udvalg under SHout, såsom et friluftsudvalg, kultur/hyggeudvalg mm. 

           - Evt. invitere de forskellige ”udvalgsmedlemmer” med op til et bestyrelsesmøde på  

             højskolen.  

           - Der overvejes også, om man skal arrangere en SHE rejse(Forslag fra JZE). Vi har              

             Mange tidligere elever, som har store erfaringer og kontakter ude i verden! 
          

 
 
	


