Konstituerende bestyrelsesmøde for Eriksminde Efterskoles Elevforening
EEE mødtes første gang til Eriksmindes 150 års jubilæum lørdag d. 12. sept. 2015

Dagsorden for første møde
1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Det afgøres hvem der er valgt for henhv. 1 og 2 år
4. Bestyrelsen konstituerer sig iflg. de i vedtægterne nedfældede retningslinjer
5. Der udformes et udkast til forretningsorden, mødefrekvens og lignende
6. Der udarbejdes en vision til opfyldelse af foreningens formål
7. Der fastsættes et kontingent
8. Evt.
1. 
Kristian Sandholm Poulsen vælges til referent
2. 
Andreas vælges til ordstyrer
3. 
Tilstedeværende medlemmer på konstituerende bestyrelsesmøde 12. sept. 2015:
valgperiode i parentes:
● Andreas Gram Friedrichsen (valgt for 2 år)
● Jarl Ejsing-Duun (1. suppl.)
● Klara Asta Kirk (valgt for 1 år)
● Signe Nedergaard Justesen (valgt 2 år)
● Laura Pilgaard (valgt for 1 år)
● Mie Katrine Kristensen (valgt for 1 år)
● Kristian Sandholm Poulsen (valgt for 1 år)
Jakob (valgt for 2 år) deltog i mødets sidste del
Søren (medarbejderrepræsentant) var kort med under pt. 5- 7
4. 
Konstituering:
● Formand: Andreas
● Næstforkvinde: Signe
● Kasserer: Laura og Kristian
● Sekretær: Klara
5. og 6.:
Vision, mødefrekvens og forretningsorden fastsættes ved et kommende visionsmøde.
Skal ske snart og organiseres via lukket facebookgruppe.
Forretningsorden: Udkastet udskydes
Søren: Skolen vil gerne bidrage med at sende årsskrift til medlemmer og bidrage med
delvis finansiering af arrangementer.

7. Fastsættelse af kontingent:
To måder at melde sig ind på: - 1 år for 50 kr. 5 år for 200 kr.
Arrangementer kan delvist finansieres ved de fremmødtes bidrag
Afstemning: 6 for, forslaget er vedtaget
7. Evt.
Snak om online kommunikation (facebook vs. et domæne)
www.eriksmindeelev.dk 
er ledigt, men der er ikke p.t. stemning for at købe det
Referentens tilføjelse: Dog kan der også være problemer med kun at bruge facebook, da
elever fra ældre årgange ikke bruger det, og da det er en ekstern kommerciel tjeneste.
Alex-lærer foreslog efterfølgende, at der muligvis kan etableres et sted på skolens side.

