DI = fedt. Nuvrende elever = crowdpleasure er vigtigt. Vi synes dog
at det meget tilstede.

Lukker lordag:
Gik godt. 5 mennesker der gay den gas. 35 mennesker som ikke gide
nogen gange voerre.
En del af lukker kunne vxre at pakke 01-an1oegget sammen. Sondag
der nogen der begyndt at drikke.

Sondag
Lynfordrag var virkelig godt i ar! Svxrt format at late, men de kunni
Godt at de bade kom udefra men var interne.

NB: For at undga upsere fra os, kan vi hxnge en masterplan op pa
lxrervxrelset, sa vi ved hvornar vi skal annoncere efter mennesker
diverse.

3. AUGUKU elevmode (ansvarsposter fordeles)

Morten har skrevet til ham der har grundlagt "Tiger". Han kunne ikk(
men var glad for at blive spurgt. Maske kan vi bruge ham pa et andet
tidspunkt.
Wangl er pa til fredag aften.

Vi skal ikke lave et konkurrende olsalg til skolen. Vi skal have en orch
pris for en kasse. Vi vil heist have King-01. Mobilepay ma vxre vores
losning.
01 skal seelges sa de kan na at blive kolde.

Der er cykler pa skolen. En fra besty skal korer ind og lobe psyko ma
cigaretter, sa seelger vi dem.
Fordeling af ansvarsposter:
- Busansvarlig:

L

x

- Workshopansvarlig
(ink!. lxrermode hver dag);

r

S

k
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m

e
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n

- Workshopfremvisningsansvarlig: A n d r e a s
- Morgensamling:

M

o

r

t

e

n

Udvalget af gamle elever og nuvxrende elever har planlagt et rollesi
har ansvaret, vi hj1per og stater.
For ovrigt virkede det rigtig godt, at engagere elever pa den made.

5. Arsskrift
Ida Marie Auken Beck overtager nok det visuelle, Thor har en baby
tidspunkt og har ikke tid.

6. Fritidsakademiet

Det fungerer fint som opslagstavle.
Lxrke har spurgt Mathilde om hun har lyst til at starte det i Arhus. D
hun gerne, venter maske pa indspark fra os. Hun har officielt go, selv
hun ikke behover at have det.

7. Efterarsweekend (datoer udvalg nedsttes)

Skolen forslar: 30. Oktober - 1. November
Der er en del der har eksamen ugen efter, sa det kunne vxre fedt at r
hvis muligt.

Udvalg: Emma, Andreas, Simon + nye medlemmer

8. Testrupelev.dk

Vi skal huske at holde den opdateret, sa den kigger frem eller tilbage.
Mathilde er god til at tage billeder, vi skal samarbejele med hende.

Fra nu af skal der vxre en testrupelev.clk-opdateringsansvarlig melle
hvert mode.

Forslag: Drejebogsudvalg nedsxttes i et halvt ar af gang, sa den bliver
lobende opdateret.
Indtil september er de ansvarlige: Emma og Andreas

9. Elevforenings fond
Vi skal bruge penge i 2017. Margrethe har styr pa eta.

lo.
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