
Bestyrelsesmøde, d. 1.-3- feb. 2019 på Silkeborg Højskole  

 

Fredag Lørdag Søndag 

17:30 Aftensmad 8.30 - Morgenmad  9.00 - 
Morgenmad  

18.15 Mødet starter. 
-       “Hej-runde” 
-       Nyt fra udvalg  
-       Økonomi 

(bank)  
-       Mødedatoer 

9.15 Mødestart 
• -       Elevstævne (Beslutning om koncept)  
• -       Gejstudvalget mødes  

AFGANG  

20.30 - Hygge med 
quiz 

 

 

12.00 - Frokost + gåtur 
 

 

13.00 - Fælles - Gejst og elevstævne 
 

 

14.30 - Kaffepause + leg  
 

 

15.30  - Opsamling og arbejdspunkter 
 

 

• 18.00 - Aftensmad 
 

 

20.00 - JZ kommer og taler Elevstævne  
-       Hvordan omtaler vi SHE og tidligere 

elever? Diskurs? 

 

 

 

Møde, d. 1.-3. februar  
Fredag  

1. Hej-runde - alle har det godt!  
2. Nyt fra udvalg  

a. Bæredygtighedsudvalget (Andreas, Matthew og Sofus)  
i.Input fra nuværende og tidligere elever, bla. gennem facebookopslag. Arbejder videre i løbet 
af mødet.  

ii.Vil blive klogere på hvad skolen har af tanker om bæredygtighed.  
b. Web- og PR-udvalg 

 .Der er nogle ting der skal laves om på hjemmesiden, opdateringer. F.eks. om Gejst   
i.Der skal laves en fælles mailgruppe  
c. SHout // SHE-kredsen  

 .Facebookbegivenhed? En facebookbegivenhed skal være offentlig, ellers kan andre ikke-
venner ikke deltage.  

i.JuleSHout.  
1. JuleSHout i Aarhus var en succes - ca. 40-50 deltagere. Ingen 

fra SHE havde ansvar, fint at fordele ansvar til andre tidl. 
elever. Der skal lige være styr på, hvem der hjælper med at 
rydde op - det kunne være nogle fra SHE-bestyrelsen.  



2. JuleSHout i KBH - ingen her fra var med - muligvis et fint 
arrangement..?  

d. Nyt fra bestyrelsen (Andreas deltog i møde i december)  
 .Indledende møde - mange nye medlemmer i bestyrelsen 
i.Friluftbygning er det nye - Mangler byggetilladelse, flotte skitser.  
ii.Næste møde er 27. marts.   

e. Gejst og elevstævne bliver drøftet senere på mødet.  
3. Økonomi  

 . 80678,06 kr på kontoen dd.  
a. Bankskifte 

 .Andreas har regnet - Bankskifte er ikke økonomisk fordelagtigt. Vi fortsætter med Sparnord! 
(Præsenteres på elevstævnet). Vi vil hellere bruge vores sparede penge på bæredygtige 
tiltag.  

i.Bæredygtighed på budgettet? Når der er konkrete forslag til, hvad der evt. skal bruges 
penge på, så tager vi det op i bestyrelsen.  

4. Mødedatoer  
 . Næste møde er d. 3.-5. maj 2019   

 .Maja kan måske ikke, Andreas og Matthew er lidt presset - resten kommer nok.  
a. Sjak-weekend + møde  d. 16.-19. maj  

 .Fredag: Arbejdspunkter og møde i Gejstudvalg med truppen 
i.Lørdag: Møde i hele bestyrelsen.  
ii.Deltagelse i bestyrelsen: Morten (koncert fredag aften KBH) Andreas (konfirmation fredag) 

Kristina (konfirmation fredag).  
b. Gejst  

 .Andreas kan ikke få fri i hverdagene, kommer om aftenen. 
i.Sofus kommer fra søndag  
ii.Kristina er måske’er 
iii.Strunge kommer måske først søndag  

5. evt.  
 . Vi skal vise os mere på skolen - både formelt og lidt mere uformelt. Vi vil gerne have 
flere til at stille op til bestyrelsen. Det kan f.eks. være et programpunkt for eleverne i vores 
mødeweekender, eller et ryste-sammen-arrangement på SJAK-weekenden.  
a. Programmer for vores weekender fremadrettet 

 .Programplanlægningen kan gå på tur, så to-tre fra bestyrelsen, evt. inkl. (næst)formænd) 
planlægger. Inkl. det sjove indslag for nuv. elever.  

1. Morten snakker med weekendens vagtlærer om programpunkt 
for nuv. elever i morgen.  

b. Højskolernes topmøde 2019  Fra Thomas Hundebøll 
 .Der er muligvis allerede en eller to tilmeldt til mødet via JZ. Maja skriver til JZ, og forhører 
om nogen er tilmeldt.  

Lørdag  
 

Elevstævne 

Diskussion // Forslag til hvordan vi gør det bedst 
• JZ er ikke klar på det med teltet - det ødelægger plænen og er dyrt. Man kunne have 

almindeligt elevstævne, og så have reception for alle i lørdagen 
• Den store udfordring er generalforsamlingen, foredraget og festen - pladsmangel 
• Brandsikring er vigtigt!  
• Nuværende elevhold skal hjælpe os med forskellige praktiske ting 
• Måske skal vi have fat i en større foredragsholder / sanger, kunstner etc.  
• Billettyper 

• 650 fre-søn 
• 150 lør-søn 
• 140 lærere + nuv. elever 

https://ffd.nemtilmeld.dk/116/?fbclid=IwAR37hGQDHbTAc2vmb92jG3Co4y7mfeKbe1nJ1x4_-C3c5cFfBTnmNlHvuJg


• Gratis reception for alle, kræver  tilmelding 
• Overnatningsforslag 

• 600 i alm. lokaler 
• 40 i lillesal 
• 20 i fitness 
• 40 i FDF 
• 100 i telte uden for - evt. sat op af SHE 

• Forslag til fordeling af pladser til festmiddag 
• 570 i gymnastiksal  
• 220 i foredragssal / spisesal (Alt efter om vi vil “samle” festerne)  
• 150 i telt i forlængelse af gymnastiksal 
• Vi fordeler festmiddagspladser i årgange, og vi har teltet som en buffer, hvis 

der ikke er udsolgt.  
• Billetsalg 

• Vi vil gerne sætte billetter til salg efter sjak-weekenden, og have dem solgt 
hurtigst muligt. Når billetsalget er i luften, får vi hurtigt en idé om hvor mange 
vi får solgt. Vi kunne lave en frist d. 1. aug., evt. senere.  

 

Sommerhøjskole Gejst 2019  
Spørgsmål til lærerne 

• Hvem og hvornår deltager I på Gejst?  
• Økonomi? Skal truppen betale for kursus, er det gratis? Tæller de som “hjælpere” 

som var det et andet sommerkursus?  
• Budget til hvert spor på 1000 kr. - hvor meget må de gå over?  
• Hvad er smertegrænsen? 40-50 deltagere? Betalende eller deltagende?  

• Både i alt og pr spor.  
• Ud af huset-dag? Er det planlagt?  
• Hvad er prisen for Gejst?  
• Foredragsholder  

Spørgsmål til diskussion i SHE-bestyrelsen 

• Hvad er vores rolle på Gejst? 
• Stik-i-rend-dreng, deltagende på spor (1 fra SHE på hvert spor)  
• Helt almindelig deltager  
• Hjælpelærer på spor med mange bolde i luften 

• Diskussion: Gode overvejelser - primært i forhold til spor. Vi skal være med på 
sporene, men vi har måske en ekstra forpligtelse til at få sporene til at fungere - både 
undervisningsmæssigt, socialt og praktisk.  

 

PR-strategi  
• Opdaterede tekster og navn på både SHE- og SH-hjemmeside og facebook  
• Flyer - målrettet til hver især gym og uni (arbejdspunkt til i eftermiddag) 
• Få truppen til at skrive ud til deres gamle uddannelsesinstitutioner.  

• Vi skal stadig reklamere til folk der har gået her.  

Møde med Jacob 

• Elevstævne - se Tankerne frem mod elevstævne 2019   
• Sjak - Ikke helt planlagt endnu. Vi skal have et eller andet socialt arrangement 
• Elevholdet står for festen - de må sige til, hvis de skal have hjælp.  
• Vores næste møde er 3.-5. maj. Der er Højskolernes Dag, men der skulle gerne 

være plads til os.  
  

https://docs.google.com/document/d/1EcZsvtm8vRngaGoEpP5EJkdPashPcniPWsU5HSfzdqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ngZb3AscDPZyQzl4MH88Yo9aEERrTEwDSVt4Yi5lBQE/edit

