
Bestyrelsesmøde d. 25. - 27. Februar 2022

Dagsorden

Fredag

Kl. 17.00: ankomst og aftensmad Claus har mange planer - de lyder alle gode

20.00: Mødestart og Hej-runde Alle har det godt, praktik er skod! Med
mindre der er løn.

Valg af referent og ordstyrer referent: Dorthea ordstyrer: Marie

Gejst: Vi venter på beskrivelser fra sporene
til hjemmesiden. Deadline 1/3
Spor: keramik (kunst), kor, friluft (brug dine
hænder, kompas, mm), idræt, destination x
og øl (nye ølgutter, very spændende).

SHOUT: Et kor er under opsejling. Jeppe
som skal lave øl til Gejst har halvt sagt ja til
at lede et kor i århus. Lige nu er den
foreløbige plan at holde nogle SHouts i
foråret for at finde ud af om der er stemning
for et fast kor på ugentlig basis. Det skal
annonceres til korworkshop på elevstævnet.

Rejser: Claus har ikke rejser på
programmet lige nu, så lige nu er der ikke
rejser i støbeskeen, men det skal ske.
Det giver os mulighed for at starte
forberedelserne til sommer, så vi sikrer at

Generalforsamling og vedtægter Der er skrevet forslag til et par opdateringer
til vedtægterne.
Bla. er en af ændringer at vi opkræver 300
kr i engangsgebyr, ved tilmelding til et
langt kursus på højskolen. Disse penge
giver vi som elevforening til skolen, som
giver pengene til en (international) som
ellers ikke ville have ressourcer til at tage
på højskole.
Det foreslås at valgperioden ændres til at
starte og slutte 1. september.
Vedtægter skal sendes ud i løbet af
weekenden.

Højskolesang

Måske vi skal være med til fest

Lørdag



Morgenmad Den var god. Alt gik godt, pigerne var lidt
sent op… typisk! Ægte

Kl. 10.00: Mødestart og højskolesang Startede først 10:15

Arbejde i gejst- og elevstævneudvalg

Frokost

Den traditionsrige “gå en tur og frisk
luft”-seance

Kl. 13.00-13.45: Videre arbejde i udvalg

14:00: Opdatering på Gejst Det har vi lavet
- FB-gruppe for trup er oprettet
- Plan for forberedelsesdag 8.maj er

klar
- Begivenhed til forberedelsesdag i

luften

Ankomst til Gejst:
- Elevbestyrelsen mødes 29.juni (hvis

det kan lade sig gøre)
- Truppen kommer d. 30.juni
- Deltagere kommer 31.juni til middag

Begivenhed: Vi beder kontoret lave en
standardiseret begivenhed for Gejst (som
for de andre kurser)

Band: Dorthea kontakter “Konfetti”

Den store elevstævne snak-amok Nyt siden i går:
- billetter sættes i salg 28.feb. kl 18.00
- Workshops laves ikke af lærere i år,

men af elever/deltagere. Opslag
laves medio marts, hvor folk
forhåbentlig melder ind

- Indkaldelse til GF sendes ind i
eftermiddag (minus regnskab)

-

Arbejdspunkter Gertrud
- bus
- udlæg

Gry:
- indkaldelse til GF
- mail til Helle

Tappe:
- Ryd op i skabet

Joakim:



- Oversæt billetter til engelsk

Fælles oprydning i kløvermarken

Fælles afslutning på mødet og
oprydning

Det store skralde-bang af en
aftenaktivitet (formandskabet har jer)

Søndag

Morgenmad og hej hej


