
9-11. februar 2018 
Sted: Silkeborg Højskole 
Til stede: Signe Randorff, Maja Illum, Morten Smed, Sofus Rønberg, Ingeborg Dam, Kristine Strunge, Marie 
Thybo og Matthew Daniali 
Afbud: Thomas Hundebøll 
 

1. Velkommen og bordet rundt: Hvordan har vi det?  
2. Valg af dirigent og referent + gennemgang af weekendens program og arbejdspunkter  

o Dirigent: Kristine Strunge 
Referent: Marie Thybo 

o Evaluering af SHouts: 
§ JuleSHout KBH: Aflyst 
§ JuleSHout Aarhus: Mange deltagere (ca. 50). 2 workshops, julebag eller juleklip. 

Banko. Alt i alt = succes.  
§ DanseSHout Aarhus: Kæmpesucces.  

3. Besøg af JZ:  
o Nyt fra højskolen: stadig fyldte elevhold, 2. optag udfases. Især idræt hitter. Næsten 50/50 

drenge/piger. Ugens Instagrammer er et hit.  
o Jubilæum: 2019. Peter Kallesen ansat (der før har lavet ting til skolen) til at komme med 

skitse til kunstværk udenfor. Skal jubilæet tænkes sammen med elevstævnet? Åbent 
spørgsmål fra JZ.   

o Sjak-weekend: kom enten torsdag aften eller fredag morgen, ikke senere. Mads Mygind laver 
lyrik-café torsdag aften, som man er velkommen til. JZ: caféudvalget skal være værter for 
festen lørdag aften.  

o Højskoleforeningens ambassadørkorps: Kasper Selmar (F13), Clara Amalie Lisbjerg (F16), 
Frederikke Kaal Laustsen (F16), Kristian Ramskover (F16) har deltaget, er kommet i en 
arbejdsgruppe, hvor han skal sidde i.  

4. Nyt fra udvalg:  
o Momentum: Har lavet et program for ugen (se Momentum 2018). Temadag: Den første gang 
o SHE-kredsen: Rigtig god brainstormdag. De 6 deltagere på dagen arbejder videre med idéer, 

årshjul lavet. Indtil videre fokus på dagsture (ud i det blå med evt. efterfølgende debat om et 
fastlagt emne) samt højskoleaftener med fokus på at udvide bekendtskab til andre tidligere 
SH-elever end ens egen årgang. 

o Elevstævne: Band booket: Lunchbox 
o Web: Der er styr på det. Hjemmesiden opdateret. 

5. Nyt fra bestyrelsen v. Thomas  
o Ikke noget nyt siden sidst 

6. Økonomi v. Strunge  
o SHE-kredsen: 5.000-7.000 sætter vi af (indtil videre).  
o 81.783,84 kr på kontoen (45.000 er sat af til jubilæumsgave), dvs ca. 35.000 til at bruge.  

7. Møde i udvalg  
8. Arbejdspunkter 
9. Opsamling  
10. Eventuelt  

	


