Referat af bestyrelsesmøde i Elevforeningen for Testrup Højskole
den 23. november 2013
Til stede: Assern M. Hansen (den kære formand), Andreas Sikjær Sørensen (kass.), Tilde
Bang-Hansen, Anders Agersnap, Anders Mølgaard, Simon Axø, Emma Næsby, Morten
Grimstrup (næstfmd), Tobias Trier (sek.) og Jørgen Carlsen
Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og godkendelse af referat
2) Kort orientering ved Jørgen Carlsen
3) Evaluering af Efterårsweekend
4) Forårsweekend
5) Fritidsakademiet (resultat af faglige ”arrangementer” til symposion)
6) testrupelev.dk/den nye hjemmeside
7) Medlemsrekruttering (update og strategi for E13)
8) Årsskrift 2013
9) Evt.
Mødet blev indledt kl. 10.10.
Ad. 1 Valg af ordstyrer og godkendelse af referat
Astrid bød velkommen og foreslog sig selv som ordstyrer og blev valgt uden
modkandidater.
Pkt. 2 Kort Orientering v. JC blev byttet med pkt. 3, da JC ikke var til stede.
Ad. 3 Evaluering af Efterårsweekend
Quiznight
Emma: Det fungerede godt, herunder længden af quizzen.
Astrid: For lange pauser.
Andreas: De lange pauser skyldtes nok, at man skulle gennemse svarene fra hver runde.
Astrid: Folk til at hjælpe med opgørelse af svarene kan forkorte ventetiden.
Konklusion
Quizzen fungerer godt og skal beholdes. Der laves hold på forhånd med 5-6 på hver hold.
Drømmerejse som morgensamling fungerer godt.
Heldagsaktiviteter fungerer godt.
Festmiddagen kl. 18.30
Konferenciers'sne: Var ikke helt i sync med forløbet af resten af festmiddagen, bl.a. indlagdes

sang lige efter serveringen af middagen. Dette skyldtes uerfarenhed. Ellers var de rigtig
gode.
JC foreslog, at man udarbejdede en simpel manual med hovedpunkter og do's and dont's.
DJ/VJ's
Morten: Vi skal arbejde med meget mere faste tider, og det gør så ikke noget, at dem, der
ligger senere i rækken så ikke får tid til at komme til. Ellers kræver det for meget at styre.
Tobias VJ's er kommet for at blive.
Diskussion om, hvad vi gør ved forsinkelser af festmiddagen i forhold til DJ/VJ's.
Konklusion:
Stram(mere) tidsplan. Ved forsinkelser, og i stedet for at regulere de individuelle djvj tider,
må man om nødvendigt fortælle de enkelte, at de kan blive cuttet ud og også gøre det om
nødvendigt.
Der var opbakning til, at søndagsprogrammet med gåtur, mad og sangtime fungerede godt.
Generelt:
En meget vellykket weekend.
Køkkenchefens telefonnummer skal i drejebogen: 40 36 44 06. Ved mail: altid cc til Nina.
Workshopbestybestemmeren havde sagt nej undtagen ét enkelt tilfælde, hvor der var en
rigtig rigtig god grund. Ordningen med én bestybestemmer skal fortsætte. Overvejelse om,
at oprette hjemmeside: måjeggodtskifteworkshop.dk, hvor der så kan være et lydspor, der
siger variationer over temaet ”nej” og forskellige farve nej på forskellig baggrund.
Axø's kommunikation og koordination med de nuværende elever. Axø havde haft en god
kontakt til eleverne. Folk havde generelt været rigtig glade. Der skal være mere disciplin om
søndag til oprydning af diverse teknisk udstyr og andre ting, der er vigtige at have på deres
plads til skolens daglige brug. Mere organisation. Foreslog en opdeling i zoner og en
ansvarsperson til hver zone, der har ansvar for oprydning.
JC: Workshoplærerne skal være mere ansvarlige for, at ting ikke går i stykker og forsvinder,
hvilket kan være et problem efter forårs- og efterårsweekender.
Møde med workshoplærere fredag med indskærpelse af oprydningsansvaret.
Planlægningsudvalget skal udarbejde en holdbar oprydningsstrategi for skolens forskellige
områder. Musikelever foretager den sidste sortering af instrumenter og udstyr, når alle har
lagt det over i musikhuset.
Ad. 2 Kort orientering ved Jørgen Carlsen
Det er et dejligt og sødt hold, der er søde og rare ved hinanden og laver god højskole. Der er
stort set ingen, der er gået ud af holdet.

Det ser fornuftigt ud økonomisk for skolen. Pt. Tilmeldt 88 til 21 uger. Kæmpestor
besparelse på brændsel til det nye fyr i forhold til det gamle oliefyr.
Lagde op til overvejelse i besty og elevforeningen om evt. udskiftning af elevforeningens
medlemmer i skolebestyrelsen, og JC foreslog i den forbindelse, at besty lægger hovedet i
blød mht. egnede kandidater og fortsætter drøftelserne til næste møde. Trier påtog sig at
undersøge, hvem der er på valg til den kommende generalforsamling.
Fremdriftsreformen vil formentligt påvirke pitstop-ordningen, da studerende, hvis reformen
bliver virkelighed, ikke vil have samme mulighed for at afbryde studierne.
Vedr. årsskrift bliver der arbejdet med opsætningen i forhold til, at teksten skal stå på en
baggrund, så den kan læses.
Pkt. 7 blev fremskudt til efter JC's orientering, da JC skulle afsted.
Ad. pkt. 7 Medlemsrekruttering
41 har meldt sig ind for enten 5 eller 10 år. Et enkelt livstidsmedlem.
Vi holder fast i rekruttering i forbindelse med forårs- og efterårsweekend.
Ad. pkt. 4 Forårsweekend
Tilde gennemgik programmet – Se bilag 1 (i slutningen af referatet).
Der var ingen bemærkninger til fredagsprogrammet – udvalget arbejder videre med at
udfylde det.
Beslutning: Udvalget fremlagde to alternative forslag til programmet for lørdag, hvor
elementer fra efterårsweekenden bliver inkorporeret i forårsweekenden. Programmerne
søger at skabe mere tid til workshops. Se bilag. Forslag 1 blev vedtaget.
Listen sendes til Simon.
Mikrobølgeovnsmadworkshop!!!!!!!!!! (Sikjærs forslag).
Besty roste programmet og udvalgets arbejde. Åbning for indsendelse af forslag til
workshops sker primo januar.
Ad pkt. 5 Fritidsakademiet
Bowlingaften 29. januar 2014.
Ad pkt. 6 testrupelev.dk/den nye hjemmeside
Besty besluttede, at Mikkel Bech-Hansen, Thor Hedegaard og Mads Jarner Brevadt får et
gratis auguku som tak for at lave den nye hjemmeside færdig senest 1. februar 2014.
Dato for releasefest for den ny hjemmeside: Den 6. februar 2013 på en københavnsk bodega.
Andreas og Tilde er tovholdere.

Ad. pkt. 8 Årsskrift 2013
Redaktionen har ønsket sig et gavekort til Oisters & Grill. Gavekort værdi 9x400 kr. udstedes
af Astrid.
Mølgaard står for Årsskrift-uddeling/frankering i Århus; foreløbig dato: 12.12.2013.
Mandag den 16. december 2013 uddeling i København kl. 17. Med mad. Vi satser på
Regensen. Morten er tovholder.
Ad. pkt. 9 Evt.
Mødedatoen for maj er ændret til den 17. maj. Norges nationaldag. Københavnermøde.
Afgørelse af sted foretages over mail.
JULEFROKOST!!!! Dato: den 10. januar 2014.
Spørgsmål om liniefag, der også er en workshop, ved Nikolaj Mineka. Besty så umiddelbart
ikke noget problem, men projektet må ikke blive for isoleret i forhold til resten af auguku.
Opdateringen af drejebogen skal optages som punkt på næste møde.
Mødet hævet kl. 13.15
Således opfattet,
Tobias Trier Hooge Hansen, sekretær
Godkendt på mødet den 1. februar 2014
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