Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30
Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde
1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer
2. Evaluering af Forårsweekenden
3. Evaluering af symposion + snak om opståede idéer
4. AUGUKU + elevmøde
5. Nedsættelse af efterårsweekendsudvalg
6. Sommerkursus for (gamle) gamle elever
7. Testrupelev.dk
8. Årsskrift
9. Eventuelt
1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer
Referat blev godkendt og Astrid blev valgt som ordstyrer
2. Evaluering af Forårsweekenden
- Fredag aften skal der uddeles ansvarsposter til besty. Nogle skal være i spisesalen og
nogen skal fordele workshopsene
- Det er ikke særlig sjovt at være den der lukker fredagens piratfest ned, vi skal flere til at
hjælpe til
- Til næste forårsweekend vil muligheden for at søge workshop, blive promoveret noget
mere og tidligere, så vi i mindre grad skal prikke folk på skulderen og mere kan trække på
medlemmernes egen kreativitet
- Der skal flere folk på oppyntningen inden maden, i år var der ikke nok til at klare den
tjans
- Det overvejes om det kun skal være de nuværende elever der skal være dj’s eller om
gamle elever også kan melde sig, da det oftest bliver lidt internt for årgangen der går der
- Til næste forårsweekend skal rengøringen ikke baseres på folks frivillighed, men i stedet
organiseres ud fra tilmeldingslisten og årgang. Deltagerne fra de forskellige årgange får
tildelt områder, hvor de skal gøre rent.
- Generelt rigtig stor tilfredshed med beslutningen om deltagerbegrænsning. Det er
vigtigt at bakke op, når en beslutning er taget. På grund af deltagerbegrænsningen bliver
tilmeldingen til forårsweekenden rykket tættere på, så den starter en måned før
arrangementet.
3. Evaluering af symposion + snak om opståede idéer
- Næste gang der bliver afholdt symposion er det vigtigt, at vi er mere konkrete omkring,
hvad det er at symposionet skal handle om, så kan det være at der dukker flere op.
Symposion skal foregå hver andet år
- Den ene idé som opstod på symposionet var faglige workshops. Disse arrangementer
skal arrangeres af medlemmer af elevforeningen og ikke bestyrelsen
- Der var også en arbejdsgruppe, der snakkede om mediestrategi - denne gruppe skal
tages med i overvejelserne om indhold på den nye hjemmeside (mere om dette under
punket vedr. testrupelev.dk)

- Der skal tilknyttes en frivilligkoordinator fra bestyrelsen, som har kontakt til dem, som
står for de faglige workshops. Morten vil gerne forsøge sig som frivillig koordinator
henover sommeren
- Morten har ambitioner om at få afholdt det første arrangement allerede inden Auguku.
I den forbindelse vil han tage fat i nogle af de personer i foreningen, som gav udtryk for
at de gerne ville være med til at arrangere det.
- Anders vil gerne starte noget lignende op for Århus
4. AUGUKU + elevmøde
- Programmet præsenteres og er som følgende:
Lørdag
17:20 Bus fra Aarhus Banegård
17:00-19:00 Indkvartering
19:00 Aftensmad
20:00 Velkomst, præsentation og valg af workshopper
Søndag
7:45-8:20 Morgenmad
8:20 – 09:00 Morgensamling
09:00 Linjefag
10:00 Pause
10:30 Linjefag
12:00 Frokost
13:30 Workshopper
15:00 Pause
15:30-17:00 Workshop
17:00 Pause
18:00 Aftensmad
19:00 Husgruppemøde
20:30 Foredrag
Mandag
7:45-8:20 Morgenmad
8:20 – 09:00 Morgensamling
09:00 Linjefag
10:00 Pause
10:30 Linjefag
12:00 Frokost
13:30 Workshopper
15:00 Pause
15:30 Workshop
17:00 Pause
18:00 Aftensmad
21:00 Koncert
Tirsdag
7:45-8:20 Morgenmad
8:20 – 09:00 Morgensamling
09:00 Linjefag
10:00 Pause
10:30 Linjefag
12:00 Frokost
13:30 Workshopper

15:00 Pause – Vi får taget billede i gården
15:30 Workshop
17:00 Pause
18:00 Aftensmad
20:30-03:00 Mittwegs-motweg (Besty står for underholdningen)
Onsdag
10:00-13:00 Mokost de Luxe
13:30 Workshopper
15:00-15:30 Pause
15:30 Workshopper
17:00 Pause
17:30 -22:30 Middag i sandet tæt ved vandet
Torsdag
7:45-8:20 Morgenmad
8:20 – 09:00 Morgensamling
09:00 Linjefag
10:00 Pause
10:30 Linjefag
12:00 Frokost
13:30 Workshopper
15:00 Pause
17:00 Pause
18:00 Aftensmad
20:00 Kulturcafe
Fredag
7:45-8:20 Morgenmad
8:20–09:00 Morgensamling
09:00 Linjefag
10:00 Pause
10:30 Linjefag
12:00 Frokost
13:00 Præsentationer
17:00 Afslutning af Auguku 2013
18:00 Afgang fra Aarhus Banegård
18:00 Elevmøde starter
18:30 Aftensmad
20:00 Velkomst v/ Jørgen Carlsen
Lørdag:
08:30 Morgenmad
09.00 Morgensamling
10:00 Generalforsamling i Elevforeningen
12:30 Frokost
14:00-15:00 Sangtime v/ Jørgen Carlsen (Udenfor, hvis vejret er til det)
15:00-17.00 Eftermiddagsaktiviteter – Endnu ikke fastlagt
19:00-05:00 Festmiddag og fest
Søndag
09:30 Morgenmad
11:00 Gudstjeneste
12:00 Oprydning
13:00 Frokost
14:00 Bus til København og Aarhus Banegård

- I år prøver vi en ny strategi for at få ryddet op i alle de medlemmer som har en forkert
adresse stående. Mens morgensamlingen er i gang lørdag på elevmødet, bliver der stillet
borde og computere op foran store sal, samt stemmesedler, som er blevet forberedt i
løbet af ugen af 5 bestymedlemmer. De 5 bestymedlemmer arbejder i det samme google
docs dokument, og tjekker folks adresser og emails, når de udleverer stemmesedlerne.
Andreas har taget ansvaret for at sætte dette op, og har derfor også generalforsamlingen
som ansvarspost.
- Formiddagene bruges til at forberede aftenaktiviteter af de bestymedlemmer, som ikke
har linjefag. Hvis der bliver tid til overs, skal den bruges til at kigge drejebøgerne
igennem, så de er opdateret.
- Det daglige bestymøde er rykket til 10 pausen, hvor ALLE møder op og vi i fællesskab
gennemgår dagen.
- Der skal allerede tages kontakt til potentielt strandband inden augustkursets start
- Ansvarsposterne fordeles og bliver fordelt således:
Busansvarlig: Tilde
Workshopansvarlig: Morten
Morgensamling: Tobias
Opvasketjansanvarlig: Tobias
Baransvarlig: Andreas
Programansvarlig: Mikkel
Husgruppemødeansvarlig: Astrid
Indkvartering af deltagere: Astrid og Tilde
Mittweg-motweg: Morten
Strandansvarlig (2 personer): Astrid og Benjamin
Kulturcafé (2 personer): Seddel hænges op, hvor man kan melde sig på, få organiseret 1520 mennesker til opstilling, samt trykke program og hænge op samt lægge på borde:
Anders
Gaveansvarlig: Astrid
Generalforsamling: Andreas og Tobias
Afvikling af lørdag eftermiddag (2 personer) Tilde og Anders
Køkkenansvarlig: Anders
Oldfrue/pedel/rengøring: Andreas
Konferencier: Morten og Benjamin
Teknikansvarlig: Mikkel
Dj til lørdag: Tilde
Indkvartering til elevweekend og bordplan til lørdag (2 personer): Astrid og Tilde
Foredragsholderansvarlig: Mikkel
Bandansvarlig: Anders
Nøgleansvarlig: Tilde
Post-it og notesbogansvarlig: Tilde
5. Nedsættelse af efterårsweekendsudvalg
- Udvalget består af: Morten, Anders og Andreas
Astrid underrettes på mail
6. Sommerkursus for (gamle) gamle elever
- Vi skal gå i dialog med både skolen og de gamle gamle elever som ønsker at arrangere
dette kursus
- Morten tager kontakt til Ida og Rasmus og snakker med dem om, hvorfor det er de
synes der er brug for sådan et kursus

- Hvis kurset bliver en realitet skal det fungere som et regulært kursus på Testrup og ikke
et, som elevforeningen er med til at arrangere
7. Testrupelev.dk
- Mikkel, Thor og Mads sætter sig ned i sommerferien og får kigget på det grafiske design
til den nye hjemmeside
- Astrid og Andreas skal stå for indholdet til den nye hjemmeside og skal tage kontakt til
Laura Nielsen fra E12, som gav udtryk for, at hun gerne ville hjælpe med den nye
hjemmeside
- Andreas bliver fremover kontaktperson for testrupelev.dk, han skal holde sig opdateret
på, hvad der sker inde på siden
- Den nye hjemmeside skal senest være færdig d. 1 oktober 2013
- Elevforeningen kan godt honorere arbejdet med at lave en ny testrupelev.dk - fx i form
af pladser på et Auguku. Dette vil være en udgift på 8-900 kr pr. plads for
Elevforeningen, men det skal cleares med skolen først.
8. Årsskrift
- Mikkel tager kontakt til årsskriftsredaktionen fra sidste år allerede nu. Det giver
redaktionen mulighed for at samle tekster ind tidligere og mere tid til det redaktionelle
arbejde
- Principiel diskussion af Årsskrift-redaktionens sammensætning. Der har været tvivl om,
hvordan man kom ind. Trier oplyste, at vedtægterne (§ 5) bestemmer, at Jørgen
(forstanderen) som ansvarshavende redaktør sammensætter en redaktion efter eget
ønske. Pr. tradition har det dog været sådan i mange år, at redaktionen reelt har været
selvsupplerende.
- Besty besluttede, at konstruktionen med selvsupplering er at foretrække. Hvis
redaktionen skulle have et behov, kan den sige dette til Besty, der så vil sætte en
ansøgningsprocedure i gang.
9. Eventuelt
- Det er vigtigt at vores mail korrespondencer ikke bliver for rodede. Derfor skal hver
mailtråd have et klart emne og kun omhandle dette. Hvis man vil diskutere et nyt emne,
skal en ny tråd startes op.
- Vores gavepolitik til Ina/Helle/Margrethe er nu fastlagt, så Ina og Helle hvert år får et
gavekort på kr. 1.000,- og Margrethe på kr. 500,- så længe hun holder regnskab for os.
- Konstitutionen sker først lørdag kl. 17 hos Hans. Tobias mente, at ulempen ved at
træffe konstitueringsaftaler før konstitutionen er, at man risikerer at skuffe folk og gøre
en potentiel konflikt meget værre, fordi nogen kan opfatte en løs diskussion som en fast
aftale og omvendt. Det kan desuden skabe en lukket stemning for folk, der ikke har
deltaget i korridorsnakken, for eksempel nyvalgte. Fordelen ved at tage beslutningen på
konstitueringsmødet er, at her er processen fuldstændig åben og rammerne helt klare.
Tobias mente, at hvis der er lagt op til kampvalg, bør slaget tages på konstitueringen,
men at han ikke ville forhindre folk i at tale sammen og høre, hvem der er interesseret i
hvad. Mikkel mente - og talte af erfaring, når han sagde - at en åben konstituering kan
være en meget ubehagelig proces, og at aftaler eller snak forinden kan bløde
konstitueringen op, så den ikke virker så hård. Der var enighed om, at intet er fastlagt før
konstitutionen, og at egentlige konstitueringsaftaler bør undgås, men at folk gerne på
forhånd må tale sammen om, hvem der er interesseret i hvilke poster
- Augustkursus 2014 kommer til at ligge d. 2.-10. august

