Referat af møde i Elevforeningen for Testrup Højskoles bestyrelse
afholdt den 24. august 2013 kl. 11.
Til stede: Jørgen Carlsen (forstander for Testrup Højskole), Tobias Trier Hooge Hansen,
(sekretær), Andreas Sikjær Sørensen (kasserer), Astrid Marie Hansen (formand), Emma
Næsby, Anders Mølgaard, Simon Axø (lærerrepræsentantsuppleant), Hans Rubech
(lærerrepræsentant), Anders Agersnap og Tilde Bang-Hansen.
Afbud fra: Morten Grimstrup (næstformand)
Mødet gik i gang kl. 11.21
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra det konstituerede møde blev godkendt, underskrevet og arkiveret.
Referatet fra junimødet blev godkendt med den bemærkning, at det er den gamle
bestyrelse, der skal godkende referatet. Besty besluttede foreløbig som princip, at kun de
medlemmer, der også har siddet i den gamle bestyrelse skriver under på dette referat.
Ad 2. Orientering fra forstanderen
JC orienterede:
Elever fra mange lande: USA, Rusland, Polen, Tjekket, Tyskland, Island. Skolen håber
det skaber en sneboldeffekt. Skolen har accepteret fripladser for disse elever, for dette
udløser tilskud i næste skoleperiode. Eleverne er meget søde og højskolemindede, og
dette gælder også udlændingene. Revision af hjemmeside: der holdes en række møder for
at revidere hjemmesiden tidsnok til, at det kan få en effekt ved tilmeldingen til næste år.
Næste år kommer der et nyt optag omkring den 6. marts forudsat, at der er plads, hvad vi
selvfølgelig ikke håber.
Personalet Mads og Eline er flyttet til Norge og har orlov. Olga Ravn er flyttet ind i
lejligheden. Anders Agersnap er holdt op, da han er startet som adjunkt på FG, og han er
afløst af Katrine fra køkkenet.
Der sættes ambassadørordning i søen.
(Sekretæren undskylder, men havde en del tekniske problemer under JC's orientering.
Hvis nogen kan huske andet, der blev sagt, må man meget gerne byde ind. -Sekretæren).

Ad 3. Evaluering af Auguku og Elevmøde
En del af evalueringen er foregået på skrift – temaerne er udvalgt af Morten og Astrid på
baggrund af den skriftlige evaluering, der er foregået over mail. Udvælgelseskriteriet har
været dér, hvor der har været uenighed, eller hvor der har været noget centralt eller
principielt på spil.
Generelle temaer:
Workshopansøgningsproceduren:
Som følge af for få for for mangelfulde workshopansøgninger besluttede besty på junimødet 2013 en ekstraordinær ansøgningsrunde, og der knyttede sig en del
uhensigtsmæssigheder hertil. En idé kunne være bare at udskyde fristen i dette tilfælde.
JC: Man kan bede ansøgerne om uddybende information, og man skal ikke have
berøringsangst over, at det er besty, der tager beslutningen.
Trier: Enig med JC. Lidt skeptisk overfor, hvor omfattende en ændring af proceduren der
skal til?
Axø: Det vil lette korrespondancen, hvis der er en mere formaliseret procedure. Det
eneste negative er, at hvis det lugter af nepotisme, og det er vi ikke i nærheden af. Man
kan ikke gøre alle tilfredse, det er ikke en demokratisk proces.
JC: Det er et spørgsmål om at finde ud af at kommunikere mere nænsomt.
Besty nedsatte et udvalg, der skulle komme med et oplæg til en
”skudsikker”/hensigtsmæssig procedure i forhold til workshopansøgninger til
Augustkursus.
Morten, Andreas og Tobias meldte sig til dette.
Indkvartering:
Alle er glade for at besty står for indkvartering.
Liniefagslæreropgavefordelingsproblematik:
En del problemer i år, hvor arbejdsdelingen mellem skole og forening ikke var klar.
Agersnap foreslog, at skolen gør mere klart over for især evt. liniefagslærere (der ikke
kender skolens forskellige instanser og samarbejdsformer så godt), at det er skolen, der
ansætter liniefagslærerne.

JC: Besty minder skolen om (=JC) Liniefagsbeskrivelser 30 dage før deadline.
Der var generel enighed i Besty om generelt at tilkendegive, at ansættelse af
linifagslærere ikke er vores bord. Det blev markeret, at det havde Besty også gjort op til
auguku 2013.
Sikjær: Tilmelding til liniefag skal i øvrigt deles mellem en, der ændrer tilmeldingen i
systemet og en, der står for kommunikationen med dem, der evt. skal vælge et andet fag
pga. venteliste. Der var enighed herom.
Morgenprogram:
Det er vigtigt, at der ikke ryger tid af liniefagene.
JC foreslog, at morgensamlingen varer 20 min. som altid, men flere indvendte, at folk
bruger tid på egne morgensmåting, dvs. vi får det problem, at der ryger tid fra
liniefagene.
Tilde foreslog, at morgensamlingen slutter 8.40, linifagene starter 8.50 og frokost 12.15.
(her mangler muligvis noget forslaget – Tilde kan du hjælpe?) Besty var mest enig i
Tildes forslag.
Foredrag:
Evt. foredragsholder udefra? JC: Det afgørende er ikke indefra/udefra, men om det bliver
godt. Enighed.
Skift mellem workshops:
Selv, om vi strammede op om skift, var der problemer. Astrid foreslog, at besty udnævner
én bestemmebesty, der har uindskrænket magt til at tillade skift.
Diskussion om, hvor slemt det overhovedet er, at folk skifter, det er jo vigtigt, at folk
hygger sig, og man skal ikke holde fast i et princip for princippets skyld.
Axø: Igen, her er det besty, der bestemmer.
JC: Afgørelsen ligger selvfølgelig hos besty, som selvfølgelig skal sørge for at
kommunikere det på den rigtige (pædagogiske) måde.
Besluttet: Kommunikationen om skift skærpes, og augustkursusudvalget nedsætter to
personer, som tager bestemmetjansen med at give grønt lys til skift ud fra kriterier, som
besty fastsætter på et senere møde.

Forløbet af de enkelte dage:
Mandag:
Koncert
Agersnap: Foreslog, at koncert tænkes mere bredt som et kulturelt/underholdende
indslag, men det skal selvfølgelig være høj kvalitet. Besty var enig.
Tirsdag:
Natmad:
Der skal være mad om natten – ikke popcorn eller tørre snacks, som i år – tørre snacks
ender som krummer og skidt overalt. Morten har påtaget sig skylden. Fyyh, slemme
Morten!!
Feststarter:
Det var godt, at der var noget, der startede festen samlet.
VJ (Video-jockeys):
En succes! Kommet for at blive!
Onsdag:
Andreas: Fedt med mulighed for workshopper at komme på udflugt – det skal dog stadig
fremover som udgangspunkt være workshoplærernes ansvar at planlægge logistikken bag
sådanne ture.

Strandtur:
Lav energi på grund af tømmermænd. Er det tid at gentænke strandturen – har den
overlevet sig selv?
Agersnap: Strandturen bør vi holde fast i.
JC: Evt. juridisk problem i forhold til Højskoleloven, hvis der ikke foregår undervisning
om onsdagen.
Andreas: Strandturen mistede sin energi.
Mølgaard: Strandturen kunne jo få et fagligt indhold.
Konklusion: Hvis strandturen nytænkes med fagligt indhold, kan den bibeholdes.
Auguku-udvalget (AugukuU) søger for dette i deres programlægning. Besty bifaldt denne
konklusion.

Torsdag:
Alle synes godt om.
Fredag:
Ærgerligt, at der ikke dukkede flere op til Jørgens velkomst og ”rigets tilstand”.
Emma: Det giver ikke rigtig mening, at punktet hedder ”velkomst”. → Omdøbes til
”Rigets tilstand.”
Rubech: Er det ringe fremmøde et problem? Folk bruger tiden på gensyn og snak med
gamle kammerater.
Snap: Folk må sidde på gulvet. Alle bør komme, det har tidligere været en intens aften.
Ingen egentlig konklusion på dette punkt. (eller hvad?)
Præsentationer fredag eftermiddag:
Astrid: Benjamins program var fint, men folk overholdt det ikke, og det er der ikke noget
gøre ved.
Andreas: Det skal kommunikeres bedre, at workshops ikke behøver at munde ud i et
produkt.
Fredag aften – lidt uenighed:
Fint, at der ikke var mere på programmet fredag aften. Der bør være noget fælles,
samlende fredag aften. (konklusion?)
Diskussion om elevmødets program:
Astrid: Der bør i stedet være noget fredag aften.
Hans: Mente, at der i stedet bør være noget lørdag, så der ikke går totalt havefest i den.
Axø: Zeuthen var glad for, at sangtimen lå hvor den lå.
Andreas: Der skal ikke være noget fagligt fredag.
JC: Godt med åbne muligheder fredag, så der skal ikke være noget fast ”must”-punkt ud
over velkomsten.
Konklusion:
Fagligt punkt lørdag.
Lørdag:
Astrid fremlagde: Vi skal huske at bede pedellerne gøre Store Sal klar til
morgensamling/generalforsamling! Alle var enige.

JC: Godt, at GF ligger om formiddagen.
Mølgaard: Billede af kandidater på projektoren.
JC: Det er meget vigtig at huske, at GF skal indkaldes i årsskriftet. Besty var enige heri.
Astrid refererede fra den skriftlige evaluering: Adressetjek af medlemmer fungerede fint,
og kan evt. blive en tradition. Ca. tre ud af fire havde forkerte oplysninger.
Folk synes det var fint med tesserpolaris og at der ikke var så meget program på.
Sangtimen gik over tid. Det rykker hele programmet, og betyder især noget for volley og
fodbold.
Opdateringen af medlemslisterne:
Andreas: Vi skal fortsætte med at opdatere medlemsskaber på den måde, som vi gør før
GF ved udleveringen af stemmesedlerne.
Trier: Vi skal lægge mere energi og mandskab i opdateringen og gøre det til et fast
element i indskrivningen.
Andreas: Tror, at vi skal stå for sportsplanlægningen selv og sige, at folk kun kan deltage
i en af tingene.
Snappi: Lad os planlægge/gennemgå dagen mere i detaljer for at give mere overblik.
JC: Der skal satses på noget, der kan lykkes uanset vejret.
Konklusion ifht. opdatering: Dette gøres til fast punkt i drejebogen (hvem er ansvarlig for
at gøre det?)
Festen:
For mange, for lange lydpauser.
Vi behøver ikke partyband udefra. Hellere auguku-kreationer (fx sige max en
workshop/linjefag som kan stille op om eftermiddagen) og DJ/VJs. Alle enige.
Tilde siger: Kun DJ/VJs
Tobias siger: lad os være åbne for, hvordan det kommer til at se ud – det kan vi ikke
generelt lægge os fast på ved evalueringen. Det må besluttes ved planlægningen, hvad der
giver mest mening.
Snappi: Kun ét band. Lørdagsfesten lever rigtig godt også uden liveband.
Tilde: Ingen grund til band medmindre, der er et godt indslag evt. fra en workshop.
Trier: Udvalget skal være opmærksomme på, hvad aftenen kan holde til rent til logistisk.
Forvirrede nye bartendere:
Fra det skriftlige: Man kunne evt. udarbejde en seddel med det mest basic, der er at vide
omkring baren. (Ansvarlig?).

Søndag:
JC fra køkkenchefen: Spisesalen så fantastisk ud efter lørdagsfesten, tak!
Fyldt bus til gudstjeneste. Og Gud så, det var godt.
God annoncering herunder indkaldelse til kl. 10.45.
JC: Mest velbesøgte gudstjeneste nogensinde. Our God is an awesome God.
God afslutning efter frokosten.
Generelt: Fra den skriftlige evaluering:
Ønske om en liste over opvasketjanser, der hele ugen hænger oppe ved baren, så kan man
planlægge at øve mv. rundt om sin tjans. JC: Vil gerne have, vi stiller lidt flere udendørs
skraldespande frem i løbet af ugen. Folk sviner – men kan rent fysisk ikke komme af med
deres affald. Plus askebægre fx indgangen til spisesalen.
Astrid: Mail fra deltager: Gøre mere ud af at blande årgangene.
Emma: Man må selv finde ud af hvor opsøgende man er. Det skal ikke tvinges frem.
Ingen egentlige konklusioner.
Flere generelle temaer:
Det daglige bestymøde
Astrid fremlagde følgende kommentar fra Morten: Formiddagspausemøder fungerer
bedre end morgenmøder! Vi bør stræbe efter at have hele den halve time sammen, men
det kan være svært. Jeg tror dog ikke umiddelbart, jeg skal lave sangdramatik igen næste
år, så det hjælper lidt på det…”
Astrid: Bestyrelsesligter og opgave skal prioriteres højere end liniefag.
Trier: Man må overveje med sig selv, om man skal have en essentiel rolle på et liniefag
som Besty.
Andreas: Foreslog møde ved frokosten i stedet.
Astrid: I tvivl, om det er en god idé at være decideret liniefagslærer som Bestymedlem.
Hvis man som besty har en workshop (evt. med en anden besty) skal man koordinere.
Ansvarsposter
Astrid: Ansvarsposter er ikke personlige i den forstand, at de skal udføres af den
ansvarlige. Den ansvarlige skal bare sørge for, at de bliver udført.

JC: Ny ansvarspost → ansvar for følsomt/dyrt teknisk udstyr. Risikoen er, at man midt i
intensiteten glemmer det dyre udstyr.
Astrid: Mest oplagt at lægge dette ind under den, der i forvejen er teknikansvarlig.
Når en bestyperson også gerne vil lave workshop/linjefag/spille i band/etc.
Skriftligt kommentar fra Morten:
”Jeg har først i år rigtigt indset, hvor uundværligt det er, at nogle bestyer ikke deltager på
linjefag eller workshop! Jeg synes stadig, det er vigtigt, at nogle af os også er hele
kursusdeltagere, men det er om formiddagen eller eftermiddagen, at man kan nå igennem
de store bunker bestyopgaver, som der altid vil være.
Der er også grænser for, hvor mange af os, der kan være lærere på enten workshop eller
linjefag. Fremover skal vi måske have den aftale, at man lige skal spørge resten af besty
og få grønt lys til at engagere sig som lærer eller være heldagskursist…?! Svaret vil nok
for det meste være ’ja’, men så kan vi nå at tage højde for eventuelle udfordringer, som
det måtte give.”
Ad 4. Efterårsweekend
Snappi fremlagde:
Udvalget mødtes for en uge siden. Programmet er justeret, og det var været overvejet,
hvilken type workshops, vi helst vil have – de må ikke ligne forårsweekenden for meget,
og der skal være en vis variation. Der lægges op til, at Besty står for en del af disse
aktiviteter/workshopper.
Andreas fremlagde: Der lægges ikke op til en egentlig udvælgelsesprocedure som ved
auguku:
Forslag til tilmeldingsdato: den 7. oktober 2013. Efter først til mølle. Plejer at blive revet
væk, så det er vigtigt, at få kommunikeret ud, at man skal holde sig til, hvis man vil have
en plads.
Tilmeldingen kommer til at foregå efter den gamle metode.
Simon Axø er ansvarlig for nedsættelse af et EW-udvalg af nuværende elever, som har
ansvar for:
⁃
⁃
⁃
⁃

bar + evt. tema
pynt
konferencier
velkomst

Yderligere ansvarsområder:
⁃ Køkkenansvarlig → Mølgaard
⁃ Kontakt med de nuværende elever → Axø
⁃ Rengøring / oldfrue / pedel → Snappi
⁃ Baransvarlig → Andreas
⁃ Konferencier-ansvarlig → Astrid
⁃ Opvasketjansansvarlig → Tilde
⁃ Indkvartering → Emma
⁃ Teknik: musik/lyd/DJ/VJ → Morten & Mølgaard
⁃ Busser → Morten
Ad 5. Forårsweekend
Tema udskydes og tages over mail. Beslutningen skal ligge inden udgangen af næste uge.
Udvalg: Mølgaard, Tilde og Næsby.
Afholdes den: 25. - 27. april 2013.
6. Årsskrift
JC: Deadline er den 6. oktober 2013.
Hans: Havde en bøn om, at grafik og layout ikke går ud over læseligheden.
Jørgen godkendte, at Morten Grimstrup kommer med i redaktionen, som i øvrigt består
af:
Ad 7. testrupelev.dk
Orientering: Den nye side bliver ikke klar til 1. oktober. Ny deadline 1. januar 2014.
Som tak for hjælp til arbejdet med siden belønnes Mikkel Bech-Hansen og Thor
Hedegaard med en gratis plads på Auguku.
Ad 8. Faglige arrangementer
Diskussion om, hvem der skal stå for det faglige arrangement.
Hans foreslog, at man nedsætter det udvalg, der skal stå for fortsættelsen af de faglige
arrangementer på det aktuelle arrangement.

Andreas og Morten står for fagligt arrangement.
Ad 9. Kontakt til nuværende elever og rekruttering af nye medlemmer
Simon: Fortælle om elevforeningen allerede på Efterårsweekenden lørdag eller søndag.
Vi sætter ind under efterårsweekenden.
Ad 10. Mødedatoer
De næste bestyrelsesmøder holdes:
lørdag den 23. november 2013, kl. 10
lørdag den 1. februar 2014, kl. 10
lørdag den 10. maj i København
lørdag den 31. maj, kl. 10 (foreløbig dato, da dato for medarbejdertur endnu ikke
foreligger)

Ad 11. Evt.
JC: Skolen har nedsat et ambassadørkorps, som har til opgave at profilere skolen, så vi
opretholder en god og stabil tilmelding. Der har været et lignende korps tidligere. Dette er
en meget effektiv og økonomisk måde at profilere og markedsføre sig på. Tilmelding til
uddannelseskonferencer er rasende dyrt, og det er mere usikkert, hvad man får ud af det.
Axø: Fremviste et skema over de nuværende elevers grunde til at vælge Testrup. (se bilag
1). Absolut topscorergrund er mundtlig anbefaling.
Emma meldte sig til at formulere en opfordring til at melde sig til nævnte
ambassadørkorps.
JC: Skolen og lærerkollegiet er ikke indstillet på at arrangere et ”augustkursus 2”, og
efter JC's vurdering er idéen ved at gå i sig selv igen. Men ”gamle røvhuller” kunne jo få
et hus fx i Nørregård med plads og mulighed for barnevogne. Integration i stedet for
segregation.
Auguku 2014 ligger fra 2. - 10. august 2014.

Mødet hævet kl. 16.02.
Således opfattet, Tobias Trier Hooge Hansen, sekretær
Godkendt på mødet den 23. november 2013:
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