Bestyrelsesmøde i ”Elevforeningen for Testrup Højskole”
29/11-2015
Tilstede:
- Andreas Sikjær Sørensen
- Emma Sophie Næsby Pedersen
- Anders Holm Mølgaard
- Troels Kortegaard
- Simon Hünermund
- Mathias Fallesen
- Frederik Bygballe
- Simon Axø (indtil kl 12:00)
- Jørgen Carlsen (indtil kl 11:00)
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Valg af ordstyrer og godkendelse af referat
o Andreas er valgt
Kort orientering ved Jørgen og Simon
o Byggeriet: Skolen har holdt møde med et arkitektfirma (under Mærsk fonden) om
byggeriet af den nye sal/hal og elevbolig. Fonden er måske indstillet på, også at
lægge penge til inventar. Der søges forsat andre fonde ved siden af Mærsk, dette på
Mærsk fondens egen opfordring. Det er skolens (Jørgen, Simon, Mette & Nanna)
intention at rykke på projektet, således at der kan tages kontakt til håndværkere
medio forår 2016. Det er altså nu opgivet, at have byggeriet klar til skolen 150 års
jubilæum, eventuelt overvejes et symbolsk første spadestik i august 2016. Derud
over, overvejes en senge-udbygning af Nørregård, således at hvert anden værelse
bliver et tresengs-værelse, herved udvides med 4 pladser.
o Værelsesudvidelse: Skolen har foreløbig lejet villaen bag ved Simon Axøs hus i 18
måneder. Dette til gæster og gæstelærere. Samtidig frigives værelser på matriklen til
elever, lejemålets udgifter udlignes ved indtægterne ved de ’frigivede’ pladser i
hovedbygning, der nu ikke skal stå klar til gæster.
o Personalet: Johanna’s fag er vældig populære, både performance og dans! Krop og
kultur-faget er knap så populært, hvorfor det laves om til foråret.
o ”Dans”: bliver et nyt ugekursus v/ Johanna i uge 29
o Ida Marie Auken Beck: Visuel kommunikation er også vældig populært, de har på
faget lavet et magasin ”Tusmørke Zonen”. Bladet giver et godt indblik i
højskolelivet, hvorfor skolen har besluttet at bladet skal fungere som reklamestund
til uddannelsesmesserne i januar.
o Flygtningene: Emma spørger til, hvordan det går med de syriske flygtninge der lige
nu (E15) er elever på skolen. Simon forklare, at det går godt. Kun en af den taler
dansk, men de lære dansk undervejs. De andre elever har taget rigtig godt imod dem.
Evaluering af Efterårsweekend
o Forberedelse: Det foregik ikke så godt, måske nok fordi vi ikke mødtes i udvalget.
Det skal vi gøre fremover! Udvalget skal yderligere have styr på workshops
(herunder workshoplærere) gerne/helst en måned før selve weekenden, altså omkring
det tidspunkt, hvor billetterne bliver sat til salg.
o Præsentation fredag: Det var godt, at workshoplærere sagde ”hej”, dvs. ikke en
decideret præsentation, men at folk fik ansigt på folk. Husk, at folk skal mindes om,
at de skal tage badetøj med til gåturen
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o Quizznight: fungerede rigtig godt, det er meget personbåret, derfor skal vi have gode
folk til dette. Godt med musikquizz.
o Lukkerunde (fredag): gik super smooth
o Morgensamling: God ad hoc løsning!
o Workshops: Der var god ”summen” på hele skolen. Workshoplærerne var generelt
rigtig glade og oplevede opvakte og ’tændte’ elever og kursister.
o Festmiddagen: Folk skal have armbånd på, men måske skal de have dem tidligere
end lige før festen. Der skal tænkes i en armbåndsordning der er mere smidigt. Der
skal laves vegetar-festmad!
o Lukning af festen: Må der spilles musik under oprydning? Skal der være en fast
politik? Det skal være hyggeligt at ryde op! Vi vil hellere bruge lidt mere tid på
oprydning og så gøre det hyggeligt! Men balancen er super fin. Måske skal vi have
en fast oprydningssang? Der skal laves blitz-indrykning ved oprydning, dvs.
oprydning for Besty-oprydere starter kvart i lukketid! Husk at gøre de sidste djs
opmærksom på, at nu har de et, to eller tre numre igen – det letter den pædagogiske
opgave! ☺
o Oprydning(søndag): Vi mødes inden og koordinere, hvornår aftales fra weekend til
weekend.
o Sangtime: Jørgen holdt sig inden for tidsrammen, det var godt.
o Generelt: Efterårsweekenden lykkes for vildt! Der bliver skabt forbindelse mellem
de nuværende og gamle elever. Besty spiller en vigtig rolle i skabelsen af den
forbindelse. Den nuværende årgang var gode til at være værter ift. både velkomst og
konferencier.
Forårsweekend
o Tema er valgt
o Der udarbejdes en liste over potentielle foredragsholdere
o Udvalget arbejder videre med forberedelserne
Årsskrift
o Årsskriftudvalget orientere: Udvalget vil gerne have at nogle flere mennesker læser
bladet, da der faktisk står en del lækkert i det blad! Derfor promoveres skriftet ved et
release-event i København torsdag den 10/12-2016 kl. 19:00. Udvalget kører showet:
åbningstale samt præsentation af udvalget artikler.
o Besty er tilstede til releasen og bakker op og hjælper med det praktiske, men spiller
ingen styrende rolle til eventet.
o Til releasen står en Besty klar til at hjælpe med eventuelle indmeldelser.
150 års jubilæum
o Jørgen fortæller: alt det væsentlige ”den kødfyldte midte” er centreret fra lørdag
eftermiddag og til langt ud på natten mellem lørdag og søndag. Det bliver en kultur
festival ”Manifestival”, der fejre Testrup Højskoles værdier. Generel forsamlingen
kommer altså til at ligge lørdag eftermiddag, som den plejer.
o Andreas: det pointeres, at Auguku i forskellige former kommer til at arbejde hen
mod Jubilæet, pedellerne og Thomas kommer nok til at lave noget ala ”Verdens
Ende”.
o Simon Axø: Der arbejdes hen mod at få så meget af programmet klar, at det kan
præsenteres, næste ryk er januar.
o Andreas: På forespørges fra skolen, præsenteres elevforeningen budget, men henblik
på, at elevforeningen måske vil finansiere noget af jubilæet. Tallene viser klart, at vi
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tjener penge i elevforeningen, hvilket ikke er formålet. (Jørgen redegøre herunder for
Maribo fonden og Elevforeningens fond).
o Emma pointere, at hvis elevforeningen skal give penge til jubilæet, så ville det være
ønskværdigt, om de blev øremærket en speciel del af jubilæet – til gavn for
elevforeningens medlemmer.
o Emma og Andreas orienterer: Auguku bliver rimelig meget det samme. Der er meget
forvirring omkring hvordan det endelige elevmøde/jubilæums program kommer til at
se ud.
o Besty vil gerne holde et møde med jubilæumsudvalget i løbet af foråret med henblik
på, at planlægge den praktiske afvikling og Besty’s rolle i det.
o Det diskuteres, om Elevforeningen skal give et bidrag til skolen i anledning af de
150 år, og hvad det i så fald skulle være. Besty er enige om, at elevforeningen skal
bidrage med ca. 30.000,- kr (tages fra elevforeningens egen kasse). Størstedelen af
dette beløb, skal gå til opførelsen af en ”fucking nice” udendørsscene, der skal
bruges til jubilæet, for derefter at stå til gavn og glæde for gamle og nuværende
elever.
Folkemøde 2016
o Andreas har været i kontakt med Jakob fra FFD, han foreslog at vi laver et event
torsdag aften kl. 20-21 (16/6-2016) på Folkemødet. Jakob foreslog ”Tag Etikken
Tilbage”, som udgangspunkt for en debat.
o Simon Axø har snakket med Jakob (FFD) om udgifterne, som stadig ikke afklaret.
o Afklaring af hvem der kommer på Folkemødet:
" Anders: måske, det er usikkert om han kan få ferie
" Emma: er på arbejde under mødet, men vil gerne være med i forarbejdet
" Mathias: Kommer helt sikkert
" Simon: Kommer helt sikkert
" Frederik: har eksamen under mødet, men vil gerne være med i forarbejdet
" Troels, måske, men vil gerne være med i forarbejdet
" Andreas: Har måske specialforsvar, melder tilbage.
o Brainstorm til eventuelle navne:
" Eva Secher Matihiasen (formand for dansk psykolog forening)
" ”Tag Etikken tilbage” –forfattere
" Lene Tanggaard
" ”etik-personer” fra erhvervslivet
" Praktik-personer
" etisk råd
" Andreas Kamp
" Ove Kaj Pedersen
" Henrik Stubkjær (tidligere generel sekretær i folkekirkens nødhjælp, nu
biskop i Viborg)
" Henrik Vigh-Poulsen (biskop i Aarhus)
o Simon, Andreas & Mathias er tovholdere på folkemødet.
" Titel: ”Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt” " Format: Paneldebat ”I samtale” med intern som ordstyrer.
" Personer:
• Mikkel Wold – Kirken
o Henrik Vigh-Poulsen (biskop i Aarhus)

