
Bestyrelsesmøde d. 5.oktober 2021

Dagsorden Referat

Velkommen og hej-runde
- Ordstyrer og referent

- Info om udvalg og SHEs arbejde
- Elevstævne
- Gejst
- SHout/SHin
- Rejseudvalg
- Webudvalget

Ordstyrer: Gry
Referent: Gertrud

Formål: Højskole for tidligere elever
- Elevstævne: programplanlægning,

bookings, værter/tovholdere
- Gejst: organiserer undervisere,

programplanlægning, deltager på
(næsten) lige fod

- SHout: Pop-up i studiebyerne
arrangeret af andre (vi er økonomisk
støtte)

- SHin: Gamle elever tilbage på SH
og bruge skolens faciliteter

- F.eks. i samarbejde med
idrætsforeningen (et
selvstartet udvalg)

- Rejse: På tur med gamle elever
- Skitur og palæstina i

støbeskeen
- Webudvalg: opdater hjemmesiden

Konstituering og fastsættelse af udvalg
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Repræsentant i SHs bestyrelse

Konstitueringsproces
Uvildig person foreleder
konstitueringsprocessen, efter behov (f.eks.
en lærer)
Selve opstillingen foregår på nedenstående
måde ved både formands-, næstformand-
og kasserervalget:

1. Opstillingsrunde: Folk foreslår her
hinanden eller sig selv anonymt og
skriftligt.

2. Erklæringsrunden: De forskellige
kandidater afviser eller vedkender
sig deres kandidatur, men har ikke
mulighed for at argumentere
mundtligt for eller imod.

3. Afstemningsrunden: Anonym
skriftlig afstemning.

Formand: Gry
Næstformand: Malthe
Kasserer: Joakim

http://shelivet.dk


Repræsentant i SHs bestyrelse: Tappe
- Suppleant: Jonathan

Fastsættelse af udvalg
- Elevstævne:

- Tappe
- Joakim
- Nyborg
- Gry

- Gejst:
- Marie
- Gertrud
- Asta
- Dorthea
- Malthe

- SHout/SHin:
- Tappe
- Gertrud
- Dorthea

- Web:
- Gry
- Gertrud

- Rejse (ski + palæstina)
- Alle

- Bus
- Gertrud

Tour de Google Drev Udgiftsbilag-guide:
1. opret kopi af “udgiftsbilag generel”
2. Udfyld korrekt (husk

billeddokumentation)
3. Upload i “økonomi”-mappen eller

send direkte til Joakim

Rejser
- Skiferie, hvad skal der ske Skiferie

Tilbud fra Unitas
Tid: uge 4
Sted: Trysil, Norge
Indhold:

- bus + færge
- skileje 5 dage
- husleje (hytter + samlingslokale)
- mulighed for alpin og langrend
- OBS: forplejning for egen regning

Pris: 4095

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MY6L9XApNCN2MKERJjlhMPrb1UPOEhX6/edit?rtpof=true#gid=2079371805
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6Tc4ScgP6XWVGlBaW5CODFVVVU?resourcekey=0-IGjqTYvPI7RaAS6dTvK1XA


Opgaver for os
- Igangsæt tilmeldingsproces
- Madordninger i hytter (f.eks.)

Tovholderer: Gry og Joakim
Praktiske hjælpere: Tappe, Gertrud, Asta,
Marie

Palæstina

Tid: Uge 27 (7-10 dage) 4.jul og frem…
- + Forberedende: 3 dage i foråret

(Kr.Himmelfart, 26.-29. maj)
Sted: Palæstina (surprise)
Form:

- Sommerhøjskole → skolen kan
give et bidrag pr. elev (økonomisk
fordel)

Hvem:
- Ingen lærere på rejsen (det er

dyrt)
- Tidligere elever/os som

rejseledere (måske har rejst i
Palæstina før)

- Gerne tidligere SH-elever fra
Palæstina som guider derned

Udsigter: PR starter først i det nye år
(efter ski)

Sparringspartnere:
- KFUM og KFUK

(Palæstinanetværk)
- Folkekirkens Nødhjælp (NU)

Tovholdere: fastsætter efter jul

Møder resten af året Som udgangspunkt holdes møderne på SH

- 3.-5. dec 2021
- 25.-27. feb 2022
- 8.-10. april 2022



- 4. juni 2022 - Aarhus

Status på Gejst 1.mart: deadline for SPOR-materiale osv.

15.marts: Tilmelding
- her skal alt ligge klar

30. juli: Vi ankomme til skolen

31.juli - 4.august: Gejst

Tilkendegivelser ift. SPOR
- Anna Bilde: Kor
- Mille Rebien: Friluft
- Søren Rønn: Friluft
- Rasmus Rønn: Drama

Lærerkontakt: Thomas

Opgaver
- lav opslag m. GEJST - mail, som

folk kan skrive til

Se mere i Gejst-mappen

SHouts og andre ideer Fodboldturnering:
- dagsarrangement til foråret
- deltagerbetaling (for mad)

JuleSHout
- forslag om klippe-klister på Fairbar

en søndag

Ideer
- Kor (SHout)
- Keramik (SHin) → kræver tilmelding

og deltagerbegrænsning
- Kajak (SHin) → kræver tilmelding og

deltagerbegrænsning
- Pub-quiz på Fairbar
- Ølsmagning

Morgensamling på SH Morgensamling fra sidst ligger i drev, hvis
det er...

Dato: kommer (december engang)

DortheA, Joakim, Tappe

Punkter til næste møde Oprydning i /organisering af drev og skabet

https://drive.google.com/drive/folders/1nRseUywOIuXmZPJlvkoDKBBrTzkCIGLv?usp=sharing


på SH

Arbejdspunkter Kommunikation ud om skitur

SHout juleedition

6.december om eftermiddagen

To do
- Dorthea skriver til Maria ang.

Fairbar
- Anskaffelse af lidt juleklip

(LIDT)
- Æbleskiver eller pebernødder
- jule-emoji-quiz
- julemusik-banko

Skriv til nye SH-folk i Aarhus om de vil
være medarrangører

Web: Opdater årgangsrep.- listen på
hjemmeside

Gejst

8.november: møde kl. 15
- Klostertorvet 10
- Hvad skal Gejst være?

9.november: Deadline for at skrive opslag
ud på FB

1.dec: deadline for SPOR-pitch

3.-5. dec: mødeweekend m. opsamling
på SPOR

1.marts: deadline for SPOR, så folk kan
tilmelde sig

Start forår: opstartsdag for
SPOR-undervisere i Aarhus


