Referat af ekstraordinært virtuelt Bestymøde 7. april 2020
Valg af ordstyrer og referent
• Referent: Andreas Gjerløv
• Ordstyrer: Andrea Orht
Opdatering fra Testrup
• Dagmar har været i kontakt med Rasmus
• F20: Højskolerne åbner ikke før 10. maj. Skolen overvejer at forlænge
opholdet. Men hvis det bliver senere end 10. maj, vil det ikke give mening at
fortsætte og eleverne vil få penge tilbage.
Økonomiske konsekvenser:
• Der er kommet hjælpepakke, som dækker 90% af tilskuddet højskolerne
normalt får. Men det er et gennemsnit, derfor er det ikke sikkert at Testrup
reelt set får 90%. Skolen har lavet sparetiltag
• besætning af undervisere under Auguku kan eventuelt beskæres til kun at
bestå af skolens egne lærere.
• Worst-case scenario er at skolen først åbner fra 1. juni. Skolen kan først
melde ud i maj om hvad der kommer til at ske fremover.
• Generelt: Situationen er OK indtil videre, hvis skolen kan åbne igen fra 10.
maj. Men der er bekymringer for konsekvenserne, hvis det varer længere.
Men der er på nuværende tidspunkt ingen grund til bekymring.
Auguku: Det er ikke endnu defineret hvad der konstituerer en “stor forsamling”. Så
Auguku kan stadig reddes.
FW20 er aflyst - skal vi markere det online på dagen?
• Banko: Kan vi eventuelt afholde digital banko og markere weekenden?
• Brainstorm: Vi brainstromer over mulig markering.
Augukureklame - status
• Hvis Auguku bliver til noget, vil vi finde på en ny video efter d. 10 maj.
• Auguku og elevmøde
• Der er større sandsynlighed for at Auguku bliver til noget, end at elevmødet
bliver til noget.
• Det bliver højst sandsynligt kun skolens lærere som underviser.
• Vi kan ikke afgøre noget før maj.
Generalforsamling:
• Denne er lovpligtig, så vi må finde en anden løsning, hvis vi ikke kan afholde
elevmøde. Vi skal lave opdatering på elevforenings situation og eventuelt
lave en urafstemning. Dagmar kontakter Alexander Thorvaldsen for at høre
mere om det juridiske.
• Udmelding: Vi skal på Facebook udmelde at der endnu er usikkerhed
angående Auguku. Vi arbejder dog med forskellige løsninger, særligt ift.
elevmødet. Alle vores hidtidige udmeldinger blive rykket.

Side 1 af 2

•
•

Tre scenarier: 1. alt er som det plejer 2. Auguku bliver til, men elevmødet er
aflyst 3. alt er aflyst.
Sommerens valg: Dagmar undersøger det juridiske.

Forslag/ bøn fra Rasmus: Videoer fra tidligere elever til PR
• F20 vil gerne have, at vi laver noget larm for at åbne skolen op igen.
• Rasmus: Ønsker at 10-15 gamle elever skal lave små videoer om Testrup.
F20 - hvordan får vi dem med?
• Videohilsen: Vi kan lave en video til F20 og få dem med videre.
• Morgensamling: Vi laver virtuel morgensamling og sælger elevforeningen.
Fonden - status og genovervejelse af anvendelse af rådighedsbeløb
• Afklaring omkring hvordan beløbet kan anvendes.
• Bestyrelsen skal stadig enstemmigt vurdere hvordan pengene skal bruges.
• Som følge af de konsekvenser Covid 19 har haft, og kan få, for Testrup
Højskole, er der på et ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde den
07.04.2020 truffet enstemmig beslutning om at grundkapitalen, jvf. § 9 i
fundatsen, ændres tilbage til omkring den oprindelige på 80.000 kr. (firs
tusind kroner), mens resten af pengene fra grundkapitalen flyttes til fondens
rådighedsbeløb. Dette gøres for at være i stand til at bistå skolen økonomisk,
hvilket på nuværende tidspunkt ikke er muligt, da fondens rådighedsbeløb er
reduceret til lige over 12.000 kr. (tolv tusind kroner), eftersom det ikke
længere er muligt at akkumulere penge af fondens midler, hvorfor
rådighedsbeløbet ikke er forøget i mange år.
Evt.
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