Referat af bestyrelsesmøde
1) Ordstyrer og referent
●

Ordstyrer: Andrea

●

Referent: Andreas

2) Opdatering fra Testrup
●

De fleste fra F20 er fortsat på det forlængede forårskursus. De stopper i uge 31.

●

De fungerer overordnet godt under de nye corona-restriktioner.

●

Skolen arbejder på at organisere efteråret, da mange undervisere skal holde ferie.

●

CampFire skal lave ny SoMe-strategi og hjemmeside til skolen.

●

Skolen vil afholde et nyt koncept: Bæredygtighedsdage.

●

Testrup har besluttet at afholde et nyt ugekursus for unge I efteråret. Et natur-koncept.

●

Klimaklubben (Nikolajs diskussionsfag) udgår og bliver til friluftsliv.

●

Invitation til første fest: Lørdag d. 15 august.

3) Elevmødet – ny dato?
●

Vi afholder vores udskudte elevmøde fra 9-11 oktober (Mens eleverne er på studietur)

●

Vi vil gerne invitere 200 til denne weekend. Der er loft på, men det er tilforladeligt grundet
corona.

●

Udvalg: Björk, Dagmar, Hans og Andreas. (Men vi deler opgaver mere ud end normalt, så alle er
med I processen)

●

Vi vil gerne afholde jubilar-bar på skolen.

4) Augukudag
●

Isa har skrevet til os: Hun (og andre) vil gerne holde Auguku-komsammen i København. De
tænker lørdag d. 22 eller lørdag d. 29 august.

●

Vi vil gerne støtte op om projektet. Men vi skal måske sælge “gratis” billetter, så vi sikre at der
ikke kommer flere end 200.

●

Vi vil gerne støtte økonomisk med et billigt ølsalg.

●

Vi kan også lave jubilarbar til arrangement.
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5) Update på F20 I elevforeningen
●

16 har takket nej til at blive medlem.

●

47 har takket ja til ét år.

●

21 har takket ja til 10 år.

●

7 har takket ja til livstid.

●

Björk og Dagmar afholder bestyrelsesmorgensamling for at få flere til at vælge flere år.

6) Hjemmesiden
●

Vi kunne eventuelt lave en aftale med folkene fra CampFire. Så strømliner vi hjemmesiderne –
og måske kan vi lave en god aftale.

●

Hjemmesiden skal være linet op med vores Instagram.

●

Vi skal have en ordentlig hjemmeside, for at kunne blive taget seriøst som elevforening.

●

Man skal kunne melde sig ind i elevforeningne på hjemmesiden. Og opdatere sin egen adresse.

●

Vi må gerne holde øjne og øre åbne for at få lavet en hjemmeside.

7) Evt.
●

Brainstorm over efterårselevmødet.
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