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Tilstedeværende
Andreas Gram Friedrichsen, Signe Nedergaard Jostensen, Kristian Sandholm Poulsen, Mie
Katrine Kristensen, Jarl Ejsing-Duun, Silke Kirstine Kidholm, Jakob Solkær Pedersen, Klara
Asta Kirk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat
5. Orientering ved kasser
6. Hjemmeside og facebook-side
7. Visioner og mindmaps og kommende arrangementer
8. “Kort skriv”, som kan komme i årsskriftet
9. Mødeevaluering og fremtidige møder
10. Evt.

Ad. 1 / 2
Jakob vælges som ordstyrer, Kristian vælges som referent
Ad. 3 / 4
Vedtaget
Ad. 5 - kassererens oplæg
Den billigste bankløsning vælges. Andreas, Larua og Kristian mødes og opretter bankkonto (for
så vidt, at Laura kan, eftersom hun endnu ikke er orienteret - ellers må Signe som næstformand
træde til).
Ad 6. - Hjemmesider
Hjemmeside: Jarl har fået adgang til et subdomæne på eriksminde.net - vores adresse er
elevforening.eriksminde.net.
Der er lagt vedtægter og referater op. Vi har talt om, at der skal være en ensartet grafik/et logo,
som kan gå igen på siden, på facebook-siden og i nyhedsbreve (e-mail).
Facebook: Der oprettes en side, hvor folk kan melde sig til.
Ad. 7. - Vision
EEE som paraply-organisation, hvorunder gamle elever selv kan arrangere sammenkomster,
f.eks. i København, Århus (og Svendborg).
Vi kan orienteres os om arrangementer på skolen, som vi kan hæfte os på.
Ideer:
Åben mic., åbne værksteder, “sommerhøjskole”/flerdags-arrangement i sommerferien,
arrangementer i hjemmeweekend (Signe tjekker datoer med skolen), foredrag, paneldebat (evt.

om samfund og politiske, moralske og etiske spørgsmål), mødes og synge fra
Højskolesangbogen, evt. i byerne, mødes og bage kager...
Et lille arrangement i første halvdel af 2016
, herefter gerne sommerhøjskole.
Åbne værksteder og/eller foredrag og sang, hvor vi kan få nogle medlemmer - EE danner
rammen. 
Tidshorisont 
på første arrangement, februar, marts (april).
Det kunne desuden være smart med et arrangement i forb.m. generalforsamling i maj. Der er
stadig åbent for at afholde sangaften og/el. kagebagning f.eks. i Aarhus sideløbende.
Opgaver
:
Signe får tidsplaner fra skolen, datoer, forslag osv.
Søren ved måske, hvad det koster at afholde foredrag: Kristian kan undersøge det.
Vi skriver nogle navne på oplægsholdere på Facebook, Mie og Jakob samler op.
Facebook-side: Jarl
Skabe ensartet grafik og logo til nyhedsbrev, hjemmeside: Thomas Dausell - kontakt v. Klara
Ad. 8 - Søren efterspurgte en tekst til årsskriftet
“I forbindelse med Eriksmindes 150 års-jubilæum blev der stiftet en elevforening for tidligere
elever og ansatte. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Eriksminde Efterskole,
styrke fællesskabet på tværs af årgange og afvikle arrangementer.
Vi har i bestyrelsen lige holdt visionsmøde og har sat nogle skibe i søen. Vi vil gerne afholde et
arrangement med foredrag på skolen allerede i foråret og håber, at mange vil komme og melde
sig ind. Vores helt store vision er et stort sommerarrangement for tidligere elever i alle aldre.
Her kan der være workshops, åbne værksteder, paneldebatter, musik, dans og kunst samt
natterend. På elevforening.eriksminde.net kan I følge med i, hvad vi har gang i, tilmelde jer
vores nyhedsbrev og Facebook-side.
Vi vil meget gerne invitere alle interesserede til at komme med forslag til og holde øje med
arrangementer i de større byer, som kan være alt fra fællessang til muffins-bagning.”
OBS: Første udkast! Rettes evt. via facebook og google docs.
Ad. 9 - mødeeval. + fremtidige møder
Vi nåede ikke en egentlig mødeevaluering, men var enige om, at Mies kaffe og boller med ost
var vældig gode og at det var et hyggeligt møde, hvor vi endda fik sunget fra
Højskolesangbogen! :-)
Der planlægges et Skype-møde i december.
Næste mødedato er indtil videre 15 januar, hvor der er teaterdag på EE.
Ad 10 - Evt.
Hele mødet var vist ét stort eventuelt, som én bemærkede.

