
Bestyrelsesmøde d. 29/10 2016 på Eriksminde 
Tilstedeværende: Alex, Signe, Jakob, Alma, Silke, Laura, Jarl og Mie 

● Valg af ordstyrer: Signe blev valgt 
● Valg af referent: Mie blev valgt 
● Godkendelse af referat: Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 13/8 blev godkendt 
● Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt, og der blev tilføjet et ekstra punkt 

 
● Opfølgning på jubilæum og arrangement for gamle elever 

 
Kristian og Silke var på Eriksminde på jubilæumsdagen, for at præsentere foreningen og det 
kommende arrangement. Her modtog vi tre tilmeldinger. 
 
Vi snakkede om, at det endnu kan virke uklart, hvorfor man skal melde sig ind i elevforeningen. 
Uanset om man er medlem eller ej, kan man få alt at vide gennem sociale medier osv. Der 
mangler en god grund, en klar fordel, noget ekstraordinært ved at være medlem. 
 
Silke foreslår, at vi kan overtage rollen som værter for de allerede eksisterende arrangementer 
for gamle elever – teaterpræmieren, jubilæum. Forandringen i arrangementerne behøver ikke 
være stor, men vi kunne overtage rollen som afsendere, være inde over planlægningen og 
afviklingen. At vi inkluderes i disse arrangementer i stedet for at lave ”konkurrerende” 
arrangementer. Overtagelsen/inkluderingen kan ske gradvist, over en længere periode. 
 
Alex minder om, at vi kan bruge facebook-siden ’Jeg gik på Eriksminde’, hvor der allerede er 
tusind medlemmer. 
 
Der er endnu ikke fundet den repræsentant hos den indeværende årgang, som stadig er ved at 
falde på plads på skolen. Ifølge vores vedtægter skal denne elev deltage i bestyrelsesmøder uden 
stemmeret. Alex står for, at der bliver fundet en elev. 
 

● Planlægning af arrangement d. 26. November 
 
Status: Peter Aalbæk kender til datoen. Han donerer sit honorar til foreningen. Hurra. 
Jakob står for at købe en lækker gave til ham i stedet. 
 
Offentligt arrangement: På vores skypemøde aftalte vi, at foredraget skulle være offentligt. 
Resten af aftenen – aftensmad, café-aften – er for medlemmer. Dette skal formuleres i 
eventbeskrivelsen. Det sørger Mie for. 
Peter Aalbæk skal vide, at det er offentligt, det sørger Silke for. Generelt sørger Silke for at 
kommunikere det væsentlige fra dagens møde videre til ham. 
 
PR: Der skal skrives og udsendes en pressemeddelelse til lokalaviserne(Odder Avis, Århus 
Stiftstidende, Horsens Folkeblad osv.) , evt. laves en annonce. Odder kommune skal kontaktes, 
for at vi kan få det på byens lystavler. Der skal kun informeres om foredragsdelen. Alma og Signe 
skriver pressemeddelelse, Alex kan hjælpe med kontakter. Silke finder et billede. 



Pris for arrangement: Vi beslutter at arrangementet er gratis for medlemmer. 50 kr. for 
ikke-medlemmer. Dermed regner vi med at alle tidligere elever, der kommer, melder sig ind. 
Mad/kaffe/kage bliver gratis for medlemmer. 
 
Nuværende forældre og skolekredsen skal inviteres. Kan du hjælpe med det Alex? 
 
Vi snakkede om, hvor vi foredraget skal foregå. Det bliver i hallen. Evt. med en plan b, hvis der 
kommer MEGET få. Men vi tror på det! 23 har trykket deltager, 160 er interesserede. 
Vi aftaler at vi alle skriver til en håndfuld fra vores årgang for at få dem med. 
 
Caféaften: Vi mangler nogen, der vil optræde. 
Alma spørger et par stykker, hun kender. Det gør vi alle, hvis vi kommer i tanke om nogen. Det er 
en god idé at henvende sig personligt. 
Jarl og Laura finder på et lille event, hvor vi bliver blandet mellem årgangene på en eller anden 
måde. Evt. kan der inddrages snak om, hvad elevforeningen kan bruges til. Vi kan alle tænke over 
en idé til dette. 
Laura arbejder på at få nogen med + nogen til at optræde fra den sidste årgang. 
Vi tænker alle over, om der er noget vi selv kan bidrage med. Alle vores talenter. F.eks. vil Silke 
gerne spille. 
Snak om, om der skal være alkohol til caféaften. Vi holder os til kaffe i denne omgang (vi har øl og 
sodavand i baghånden). 
Silke er tovholder på caféaftenen. Også på selve aftenen. 
 
Køkkenet skal vide senest en uge i forvejen, hvad vi forventer. Hvor meget og hvad. Alma 
informerer dem. Vi vil gerne have noget i chili con carne stilen. Kage til kaffen om aftenen, 
småkager efter foredrag. 
I løbet af selve dagen sørger vi selv for kaffe, servering, oprydning osv. 
 
Signe laver en arbejdsplan for dagen (kaffe, opstilling, modtagelse i døren osv.) Den er klar, når vi 
mødes om formiddagen. På vores side skriver Silke, at alle er velkomne til at være med til 
forberedelserne hele dagen. På dagen skal vi huske at informere om vores åbne møder. 
 
Program: 
- Kl. 10.30: Alle der kan fra bestyrelsen mødes til brunch og begynder på forberedelserne. Vi 

kan nok få hjælp fra de søde elever på skolen. Det er friweekend. 
- Kl. 16: foredrag begynder (rykket fra kl. 15. OBS på at ændre dette på begivenheden) 
- Kl. 17: Kaffe i hallen for alle, stående, en lille kage 
- Kl. 17.30:  En lille fællessang. Alex vil gerne spille. Vi tænker alle på sang, som vi kan sige et 

par personlige ord om. Måske vil Søren også have ordet her. 
- Kl. 18: Aftensmad 
- Kl. 19: Vi stiller kaffe/te/kage frem 
- Kl. 19.30: Caféaften i salen med borde og pladser på gulvet 

 
● Planlægning af foråret 

Aftalte datoer: 
- 13. januar: Teaterpræmiere på skolen. Bestyrelsesmøde kl. 16 
- 19. april: Skolekredsen holder generalforsamling. Her vil vi gerne være til stede. 



- 20. maj: Vores generalforsamling 
- 4.-6. august: Sommerefterskole. Søren har dog lejet skolen ud i de dage. Vi må prøve at finde 

nogle nye datoer eller omtænke arrangementet. 

Andreas har foreslået et arrangement i Købehavn. Det vil vi gerne. Gerne bare en hverdagsaften 
et hyggeligt sted. Gerne en dag i marts. Jarl, Mie og Andreas bor i/tæt på København. De danner 
en arbejdsgruppe til at finde et sted og en dag. Silke kontakter nogle københavnere som nok 
gerne vil hjælpe med at arrangere.  

Teaterforestilling: Alex og Søren snakker videre om, hvordan vi kan komme ind over. 

Jarl laver løbende doodles for skypemøde i november(to uger inden foredrag), december og 
februar og for bestyrelsesmøde i marts. 

● Skal vi være mere synlige som bestyrelse? 
 
Det vil vi gerne. Silke står for at præsentere ugens medlem en gang i mellem. Jakob bliver den 
heldige debutant. 
 

● Eventuelt 

Jakob fortæller at han får mere tid efter jul. Dejligt! 

Tak for et godt møde! 


