Referat af bestyrelsesmødet for Testrup Højskole's Elevforening den 1.
september 2012 kl. 10:00
Tilstede var Astrid Marie Hansen, Tobias Trier Hooge Hansen, Morten Grimstrup, Mikkel BechHansen, Jørgen Carlsen, Steen Larsen, Anders Agersnap og Andreas Sikjær Sørensen.
Derudover deltog Benjamin Ask Popp-Madsen via Skype
Ikke tilstede: Tilde Bang Hansen og Hans Rubech Christensen

1) Valg af ordstyre
Tobias valgt som ordstyrer
Andreas valgt som referent
Dagsordenen godkendt, med tilføjelse af en pkt 2a: Ændringer af vedtægterne som Jørgen
foreslog

2) Orientering ved Jørgen
1. Stor tilfredshed ifht. Auguku.
2. Ræson bliver et fem-dages kursus nærste år.
3. Efteråret 12: Anders er i studiepraktik. Han skal overtage de opgaver Mikkel tidligere
havde som webmaster. Der har været en mild og liflig stemning, og de virker søde og
imødekommende. 12-16 pitstoppere som Simon Axø for en del af æren for. Der er 86
elever nu, og 92 elever fra september. Jørgen havde håbet på at runde de 100. Der er få
filosoffer, hvilket undrer Jørgen. Derimod er 35 på skrivelinjen. Det betyder en ekstra
underviser på skrivelinjen, og at det er svært at finde timer nok til filosofiunderviserne,
men de forsøger at gemme timer til næste år.
(Benjamin deltager i mødet på Skype)
4. Finansloven, som Jørgen forventer vedtaget, betyder ca. det samme tilskud.
5. Der er ansøgning til Miljøministeriet om tilskud til energirenovering, men afgørelser er
blevet udsat. Projektet koster 3,5 millioner. Smith, Hammer, Lassen har tegnet
bygningen til det nye fyrrum, som også skal indeholde lokaler til pedellerne.
6. Foråret næste år har 51 tilmeldte nu imod 71 tilmeldte samme tid sidste år. Jørgen regner
med fuldt hus næste år alligevel.
7. Jørgen lover personalearrangement 1. juni 2013.

2a) JC opfordrede Besty til inden 22. september at fremsætte et ændringsforslag til skolens
vedtægter, som gik ud på at ændre valgbarhedsbetingelserne for de 4 elevforeningsvalgte
medlemmer af skolens bestyrelse, så de i fremtiden kommer til at være to med interesse for
højskolen og to tidligere elever.” Tobias pointerede, at han ikke var helt klar over, hvordan
konstruktionen mht. de elevforeningsvalgte mandater egentlig hang sammen, og at der
muligvis var nogle uhensigtsmæssigheder. Desuden blev det kort diskuteret, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt fortsat at have en bestemmelse i elevforeningens vedtægter om
urafstemning, jf. § 9, da det er meget dyrt og sandsynligheden for flere kampvalg vil blive
større med de mere brede valgbarhedsbetingelser. Morten, Benjamin og Tobias arbejder
videre med forslag og vil præsentere problemstillinger og eventuelle løsningsforslag til
næste møde.

3) Evaluering af Auguku
1. Forberedelse af Auguku
1. Bar, kulturcafe og generalforsamling skal have dobbeltbemanding, men at der er en
af dem der er ansvars- og/eller erfaringsperson. Ved fordeling præsenteres posterne

bedre.
2. Vi skal stå for indkvartering, og skal have oplysninger om værelser. Desuden have
styr på elevweekenden inden Auguku.
3. Steen påpeger at workshoplærer skal overveje nøje om de har tid til deres linjefag, så
de ikke tager en plads fra andre.
2. Fredag
1. Vi vil gøre det til tradition at komme fredag, så vi har en dag inden.
3. Lørdag
1. Ina skal inviteres ind til bestyrelsesmødet lørdag, så hun ved hvem der har
ansvarsposter.
2. Ansvarspost og bestemt tidspunkt til udlevering af sengelinned.
4. Søndag
1. Foredrag var en succes med Knud Romer, men vi skal stadig kigge i egne rækker.
5. Mandag
1. Mht. til ølkøb på strandturen skal dette foregå med klippekort, som betales inden
afgang til stranden. På den måde bevarer vi ølsalget centralt, så vi ikke sviner for
meget, overholder loven og forhindrer risiko for rod og svind i stregsystemet.
2. Band: Vi kigger på deltagerlisten for at finde et band inden Auguku, så de ved det
inden.
3. Forslag om at bytte om på strandaften og koncert (onsdag): Det vil gøre, at folk er
mere oplagte, end tirsdag hvor de har tømmermænd. Der er også forslag om at flytte
koncerten til tirsdag aften, så de bliver en del af festen. Mikkel foreslår også at
koncerten kan bestå af andre genre, end dem der ligger op til en fest. I forhold til
festen kan koncerten være et startpunkt, der sikre at alle kommer. Astrid foreslår at
der i stedet for koncerten også kan komme teatergrupper ud. Tobias har en pointe
med at strandaften ikke er så afslappende. Morten synes, at det er en god ide at samle
intensiteten på bestemte aftenen, og at der er en ide i at have et fleksibelt program i
fx i forhold til vejret på stranden. Steen foreslår at mandag kunne være lege aften, så
der er tid til fx volley. Anders påpeger at programmet er så tæt, at man bliver nød til
at vælge fx foredrag fra, for at lave noget andet hyggeligt. Der blev ikke taget nogen
endelig beslutning om at ændre programmet.
6. Tirsdag
1. Se ovenfor
7. Onsdag
1. Meget godt at have et event (Shu-bi-dua koncert) der starter festen samtidigt.
8. Torsdag
1. Stille numre i Kultur Cafe, men det er en naturlig del af den.
2. Folkedansen er godt, men vi vil gerne forsøge at programlægge det til næste år.
3. Vi vil gerne have at skolen står for det tekniske til kulturcafeen, så Besty kan
koncentrere sig om de andre ting.
4. Godt at kulturcafeen viser flere præsentationer af workshops.
9. Fredag
1. Ferniseringen fungerede fint.
10. Elevmødet
1. Astrid synes at det er fedt at der er noget samlende når de nye kommer. Morten
foreslår at man kan opfordre den nyeste årgang til at arrangere dette arrangement.
Steen foreslår at man kan ligge nogle af koncerterne fredag, så der ikke er så mange
til festen.
2. Festen: Der er for mange koncerter. Morten foreslår at DJ er så gode, at det ikke er
nødvendigt at have et partyband.
3. Eftermiddagen fungerede superb, ingen yderligere kommentare.
4. Sangtime: Jørgen var skeptisk med den fri luft, men synes at det var en succes, og er

klar på at gøre det igen næste år, hvis vejret er til det, og klaveret er akustisk.
5. Generalforsamlingen: Der var en situation hvor dirigenten sprang fra, men de
involverede synes ikke, at det er nødvendigt at lave regler på området.
6. Astrid, Anders og Tobias er nedsat i et udvalg der skal skrive en drejebog om
konferencierernes arbejde under festmiddagen.
7. Oprydning: Alle i bestyrelsen står op 11:45 til oprydning!
11. Generelt
1. Tidspunkter ændres til: Morgenmad 7:45-8:20 og morgensamling 8:20 – 9:00, som
på den lange kurser.
2. Bestymødet rykkes til formiddagspausen, så det ikke går ud over linjefag og så alle
kommer.
3. Ansvar: Man kan tage ansvaret på sig, selvom man ikke er ansvarperson, og finde
løsningen i bestyrelsen.
4. Transport til workshop der skal have transporteret ting: Morten foreslår at der kan
være en auguku vogn, så WS kan komme ud af huset. Næste års udvalg kan overveje
teletaxa-ordningen. Skolen gav et tilskud på 2000kr, til transport af ting fra
København. Auguku-udvalget overvejer ved planlægning om der kommer
transportudfordringer.
5. Køkkenet er indstillet på at være fleksible, så vi tror ikke at der opstår et problem om
at de nedprioriterer Auguku ugen.
6. Jørgen spørger om de 10.000kr der er fordelt til Mads og Thorbjørn for sangen, skal
bogføres hos skolen eller elevforeningen. Pengene til Mads og Thørbjørn betales af
fonden. Peter AG betales 5.000kr fra skolen og 5.000kr fra fonden. Fyrværkeriet
betales som 2.000 fra henholdsvis elevforeningen, fonden og skolen.
7. Ros til bestyrelsens positive og mere stille og rolige stil.

4) Efterårsweekend
1.
2.
3.
4.

Morten præsenterer et program med 15 workshops
Der smøres madpakker, som vi tager med ud af huset.
Ang. hems i Nørregård skal det bekræftes om pedellerne er med på den.
Orienteringsløb skal på plads. Tobias kan godt stå for den, men sammen med en anden,
som udvalget finder. Simon Axø har også kontakter. Det lokale O-klub skal kontaktes da
det både kræver udstyr og tilladelse, og de samtidig sikkert gerne vil arrangere løbet.
5. Vi vil gerne have Elin til at læse op til morgensamlingen.
6. Der er ikke noget budget til workshops, så fx mad-workshop skal snakke med køkkenet.
7. Workshoplærer får transporten betalt.
8. Antal til EW: 150 elever og derudover personale, 170 mennesker i alt. dvs. 50 pladser til
betalende medlemmer.
9. De daglige undervisere kan deltage på workshops på lige fod med eleverne.
10. Udvalget skal komme torsdag. Den øvrige bestyrelse må gerne komme torsdag, men skal
ikke.
11. De nuværende elever vælger workshop torsdag.
12. Prisen sættes op fra 250kr til 275kr (375kr for ikke medlemmer)
13. Anders skal finde konferencier og står for kontakt til eleverne ifht. LAN party
14. Oprydning kl. 10, hvilket vi skal være opmærksomme på. Andreas har påtaget sig
opgaven.
15. Musik quiz er med blandede hold..... og det er féee!

5) Forårsweekend (Blev udsat til senere i mødet)
1. Dato: 12 – 14 april
2. Tema: ”KLOVN – Gør det du er værst til”.

3. Udvalg: Anders, Andreas, Astrid og Morten.
6) Bogarrangementet
1. Det skal være en debat: Dannelse overfor uddannelse, med bogen som springbræt
2. Den Sorte Diamants Dronnningesal kostede 20.000kr
3. Politikens hus kan stå for arrangementet hvis det er interessant for Politiken Plus
medlemmer. Astrid har ansøgt om dette, sammen med en liste over forslåede folk til
debatten. Jørgen synes absolut at denne mulighed er bedst. Astrid sender oplysninger
rundt fra Politiken og om hvordan arrangementet kunne se ud. ”Højskolens berettigelse
før, nu og efter”.
4. Mulighed tirsdag den 27. november.
5. Man kunne lave et opfølgende arrangement på Vartov, hvor vi kunne sælge bogen.
6. Astrid og Rasmus har brianstormet på hvad der kunne være i arrangementet, bl.a.
underholdning i pausen.
7. Jørgen fortæller at der ikke kan laves noget på Bogforum, men at der kommer andre ting
fx i Højskolebladet.

7) Årsskrift
1. En stor del af årsskrift redaktionen er taget til udlandet eller fået børn. Mikkel, Thor og
Line er stadig med. Derudover bl.a. Ida, Toke og Klara givet udtryk for at de gerne vil
være med, så redaktionen kan blive ret stor.
2. Mikkel kan ikke svare på om årsskriftet kan nå at blive trykt inden den 27. november,
hvis de er færdige den 7. november. Hvis der bare er en aftale med trykkeriet, er der en
tro på at det kan lade sig gøre.
3. Jørgen foreslår at hvis vi har et eller andet af interesse, så skal vi endelig byde ind med
det. Det behøver ikke nødvendigvis at være de almindelig, lærer eller kulturpersoner.
Han påpeger en artikel af en tidligere elev om ”det at miste”.
4. Teksterne skal ligge klar, den dag redaktionen mødes og arbejder. Dato ikke fastsat
endnu.
5. Mikkel kontakter Louise Rosenbæk om hus vil skrive om Auguku.
6. Mikkel spørger Pernille Milthers om hun vil skrive om jubilæet.
7. Oplagt at få omskrevet erindringerne fra jubilæumstalerne.
8. Guld på cover.
9. Astrid foreslår at redaktionen kan få gavekort til billetnet, men der er en fordel ved
magasin gavekort fordi de kan veksles til penge. Vi holder fast ved et gavekort til
magasin.
10. Astrid ordner gaver til magasin til 2011 redaktionen (6 skt. á 400kr)
11. Oplagt at bruge et af Steens billeder ”Road” i årsskriftet.
12. Uddelingsarrangement. Anders i Århus og Astrid og Morten i København

8) Elevforenings medlemstal
1. Morten fremlægger: Efterår 2011 var godt men forår 2012 var ringe tilmelding. Hvad
betyder det lave medlemstal? Skal vi have mange, eller skal vi koncentrere os om dem
der brænder for det.
2. Morten foreslå at nedsætte et udvalg der kan arbejde for at gøre tilmeldingen bedre.
3. Priserne kan også diskuteres og ændres.
4. Jørgen foreslår at man kan lave en løbende betaling, så man skal aktivt melde sig ud i
stedet for aktivt at melde sig ind. Steen er ikke vild med ideen om at binde pengene til
elevforeningen, om påpeger at de stadig har deres depositum stående, som de kan kan
bruge på et medlemskab i elevforeningen. Steen synes at det er bedre at sige til
arrangementerne hvad de får ud af et medlemskab.
5. Morten påpeger at det er elever der er på stedet der melder sig ind, når de er på Testrup.

6. Udvalget består af: Astrid, Mikkel, Anders, Morten og Andreas
7. Fonden
1. Der er ca. 16.000kr vi gerne skal have brugt indenfor tre år.
2. Hvis Politiken siger nej, så kan der bruges penge fra fonden til dette.
3. Regnskabet blev underskrevet og godkendt.
4. Steen foreslår, at der kunne bygges endnu et shelter for nogle af pengene.

9) Testrupelev.dk
1. Mikkel fremlægger at Mads er ude at bestyrelsen, og derfor får vi nogle problemer med
at lave tilmelding på Testrupelev. Mikkel vil ikke rodes ind i det. Han foreslå at vi
betaler os fra at få lavet et system, hvor vi kan sætte en tilmelding og betaling op selv.
2. Anders kender en der kan lave det og snart til frendlyprice, som han kontakter.
3. Astrid opsummerer at Mads bliver løsningen til efterårsweekenden, og Anders og
Mikkel kan spørge relevante kontakter. ”Testrupelevsudvalg”
4. Evt. kan vi betale Mads for at stå for det.
5. Pkt. til næstemøde er tilmeldingsprocedure og ”snak om sidens funktion”.
6. Diskussion kunne komme ind i en åben ”visionsdiskussion”
7. Mikkel påpeger at den er blevet en mindeplade. Den er overhalet af Facebook.
8. Astrid påpeger ting der mangler på siden. Astrid og Morten sørger for at opdatere disse.
9. Anders skriver et blogindlæg om mødet.

10)

Mødedatoer

1. Første møde: 1 december kl. 10.
2. Mikkel vil gerne have at Besty har adgang til skolens Google kalender, som Thomas
Zheuten
3. Andet møde: 2. februar kl. 10
4. Forårsweekend: 12 – 14 april
5. Tredje møde: 4 maj i København
6. Fjerde møde: 1. juni i forbindelse med personaletur på Testrup Højskole
11) Evt.
1. Anders fortæller, at Mikkel og han laver en kulturcafe 27. september i Aarhus som et
post Auguku arrangement. Han opfordre os på det kraftigste til at deltage. Han ligger
Besty navnet på. Lokalet koster 1500kr men det kan tjenes ind igennem baren.
2. Mødet afsluttet 15:28

