Referat af bestyrelsesmøde i Elevforeningen for Testrup Højskole
d. 30.08.15
Til stede:
- Mathias Estrup Fallesen
- Frederik Bygballe
- Simon Hünermund
- Troels Ullerup Kortegaard
- Lærke Ansgaard Thomsen
- Andreas Sikjær Sørensen
- Anders Holm Mølgaard
- Emma Sophie Næsby Pedersen

-------------------------------------------------------------------------

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af referat
- Andreas Sikjær er valgt

2. Kort orientering ved Jørgen og Simon
Denne orientering fandt sted i bussen til personaletur til Flensborg d. 29.08.15.
I hovedpunkter blev der fortalt:
-

Status af byggeriet af den nye sal/elevværelser: Arkitekterne havde lavet et udkast
der var 8 millioner for dyrt. De er ved tegnebrættet igen, det må koste 10 mill.
Det går godt med det nye efterårshold. Der går 98.
Jubilæumsudvalget er i gang med de store planer. Modellen bliver nødt til at holde
sig inden for den uge som er normalen for et auguku.
Årsskriftet kører, men for sidste gang i år med den nuværende redaktion. Ida Marie
er i gang med at prøve at finde nye mennesker. Vi må godt være i dialog med hende
om det.

3. Fastsættelse af mødedatoer
- Efterårsweekend: 30. okt - 1. november
- Søndag d. 29/11-2015
- Lørdag d. 6/2-2016
- Lørdag d. 14/5-2016 (Dette møde afholdes i København)
- Lørdag d. 11/6-2016
4. Evaluering af Auguku og Elevmødet
- Der henvises til “Evaluering af Auguku”- dokumentet
5. Efterårsweekend
-

Udvalget består af Emma, Simon, Andreas, Matthias og Frederik
Emma indkalder til møde i udvalget

6. Forårsweekend
- Forårsweekendsudvalget består af: Anders, Lærke, Matthias, Troels

7. Årsskrift
- 16. november er deadline for artikler til årsskriftet
- Årsskriftetudvalget har orienteret Besty om følgende:
- Status er som følger: god. Der er deadline for artikler d. 16 november, og fra d. 26 november og nogle
dage sidder redaktionen på skolen og laver det. Der er generationsskifte i redaktionen, Thor, Toke og
Johan har valgt at stoppe. Mikkel tager et år mere for at hjælpe det hele ordentligt på vej en sidste gang,
han er en erfaren herre i Årsskriftet. Jeg har fået flere nye med, så nu er vi: Mikkel, Emilie Beck, Jakob
Friis (ny), Alexandra (ny, og stadig lidt måske), og mig. På korrekturfronten har vi også to nye, Silke
Fensmann og Camilla Zuleger.

8. 150 års jubilæum
- Hvordan skal Manifestival og Auguku integreres/ ikke integreres
- Flere modeller diskuteres, det er vigtigt for Besty at Auguku ikke kun bliver en
warm-up til festivalen
- Besty ser gerne at det bliver Auguku + jubilæum og ikke et underligt mashup.
- Eller:
- Besty vil gerne tænke Auguku som noget helt nyt,
- Hvad skal Besty og hvad skal elevforeningens medlemmers rolle være op til og
under denne festival?
- Det pointeres at ”posen bør rystes”, Auguku bliver unægtelig mindre, derfor
bør vi tænke helt ud af boksen.
- Det pointers at det er vigtigt at holde fast i nogle Auguku evergreens, som folk
forventer
- Det pointeres at det ikke må blive et ”kom og arbejd”-Auguku.
- Når elevmødet “forsvinder” så skal der findes tid til generalforsamlingen et andet
sted.
- Det konkluderes at der er brug for et ektra/flere møder mellem jubilæumsudvalg og
Besty.

9. Testrupelev.dk
- Andreas holder et møde med Simon og Frederik mhp. overdragelse af kompetencer
udi tilmelding.
- Drejebogen skal(!) opdateres, dette sker ved at alle opdatere de ansvarsposter de
havde til Auguku.
10. Evt.
- Mailen skal bruges til alt “fagligt”, og der skal svares relativt hurtigt på mails, også
hvis man ikke ved det, således at det fremgår at folk har læst.

