26-27.april 2018
Sted: Silkeborg Højskole
Til stede: Signe Randorff, Maja Illum, Morten Smed, Thomas Hundebøll, Ingeborg Dam, Kristine Strunge, Marie Thybo
og Matthew Daniali
Afbud: Sofus
Dirigent: Strunge
Referent: Signe

1.

Evaluering af SHout: Folkedans
a.

30 deltagere, UngK, lidt dyrere arrangement, arrangeret af SHE-kredsen. Succes, mange fra forskellige
årgange, som blev rystet sammen.

2.

Nyt fra udvalgene:
a.

Momentum

b.

•

Møde med lærerne var en god oplevelse,.

•

Vi arbejder videre med diverse arbejdspunkter

•

PR fremadrettet: Morgensamling, video, mail, billeder.

SHE-kredsen
•

Vi tænker at holde fast i et årligt januarmøde, hvor vi inviterer alle til af deltager, men fokuserer
primært på de nyeste årgange.

•

Man binder sig for et år af gangen, og mødes og brainstormer på hvilke arrangementer, der skal
være i løbet af året, og uddeler arbejdsopgaver til folk.

•

Mulighed for rejse med SHE. JZ er åben og taler fx om sydindien. Vi kan tage tankerne om rejsen
med til møderne og finde ud af om noget i kredsen vil løbe med den bold.

c.

Elevstævne
•

Foredragsholder, Olau Hesseldahl og Band Lunchbox er booket

•

Opgaverne til elevstævnet fordeles til næste møde.

3. Nyt fra bestyrelsen v. Thomas
a.

Siden sidst: Besøg fra idrætshøjskolen, god økonomi, alle lærere tilbage på fuldtid, ansættelse af nye
oldfrue, den nye strategi er vedtaget med fokus på bæredygtighed, læredygtighed, væredygtighed.

b.

Valg af ny repræsentant til bestyrelse: Ingen i bestyrelsen har lige tid, så vi afventer om nogle af de nye
bestyrelsesmedlemmer har mod på at tage opgaven. Hvis ikke kigger man ud på nogle af de nyeste
årgange og kan finde en kandidat - måske med en kort ansøgningsproces.

4.

Økonomi v. Strunge: Generelt og i forhold til SHE- kredsen
a.

Budgettet på Momentum bliver højst sandsynligt ikke brugt, da vi i stedet bruger budgettet fra
højskolen først. Derfor er der omkring 2500-3000 kr. mere til SHE kredsen.

5.

Jubilæumsmarkering: Hvad skal der ske?
a.

Hvordan fejrer vi det på elevstævne?
•

Afsløring af gaven på elevstævnet: Der holdes tale, man får en glas og vi synger en sang.

•

Ekstraordinært elevstævne: Større pynt, musik, fyrværkeri? Brainstorm på noget stort?

•

Få samlet mange af de tidligere lærere

•

Ideer til event: Fyrværkeri, Rodeotyr, kæmpe koncert, pølsevogn/kebabmand, Medina,
Mange tidligere lærere, Skumfest, Slush-ice maskine, Foredragsholdere, sangaften med større
band.

b.

Hvad giver vi i gave?
§

Ideer til gave: Træskulptur/ bænk / som logo-træ eller kano (Kalø).: Maja og Thomas
(træmand), Signe (Sletten), Thomas (Kalø)

§

Jubilæumssang/ Kanon: JZ og musiklærere laver sangseminar, som vi måske kan blive en del
af.

§

Arkitekt Mathias skal lave friluftsområdet - han kan måske hjælpe med, hvordan bænken
kunne se ud. Jacob spørger ham og vender tilbage.

6.

Arbejdspunkter

7.

Opsamling

8. Eventuelt

