Elevforeningen for Testrup Højskole
Bestyrelsesmøde d. 24.10.20
København
1. Ordstyrer og sekretær
- Ordstyrer: Nanna
- Sekretær: Andreas
2.
-

-

Evaluering af generalforsamling
Generelt er vi meget tilfredse.
Vi skal for fremtiden overveje, hvad der skal fylde mest på generalforsamlingen.
Vi vil i fremtiden kæmpe for, at vi altid kan afholde en fysisk generalforsamling.
TIL DREJEBOGEN: Det er rart, at vedtægterne og økonomi-papirer skal være printet ud til
dirigent og økonomiansvarlige. Vi skal også huske at melde ud, at der er valg for
skolebestyrelsen, hvor vi siger, hvem vi officielt peger på.
Alexander Thorvaldsen vil gerne forsætte som dirigent og vi har fundet en mulig overtager,
som i først omgang vil agere som sekundant.

⮚ Ny hjemmeside
- Björk har undersøgt forskellige muligheder, for hvordan vi kan lave en ny hjemmeside.
- UDVALG: Niklas og Johannes indgår i et hjemmesideudvalg.

3. Udvalg (EM, FW, Auguku, Folkemøde)
⮚ FW
- Nanna, Nils, Johannes, Björk
⮚ Auguku
- Ida, Andreas, Niklas, Dagmar, Johannes
⮚ Elevmøde
- Nanna og Nils.
⮚ Folkemøde
- Andreas, Andrea, Björk og Nikolas.
4. Fonden

Bestemmelse:
Den 24.10.2020 er der i bestyrelsen for Elevforeningen for Testrup Højskole nu 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 med henblik på at kunne yde støtte, til skolens
indretning f.eks. i forbindelse med kommende renovering af Vesterhus, da fondens
rådighedsbeløb er reduceret til lige over 12.000 kr. (tolvtusind kroner). Grundet den
økonomiske situation de sidste år har det længe ikke været muligt at akkumulere penge af
fondens midler, hvorfor rådighedsbeløbet ikke er forøget i mange år.

5. GDPR
- Vi har et ansvar for at varetage information om besty, elevforeningsmedlemmer og andet
følsomt igennem GDPR-lovgivningen.
- I drevet er der oprettet en GDPR-mappe, hvor man kan oprette oplysninger og slette dem,
når der ikke længere er behov.
- Dagmar arbejder med at gennemgå drevet, så vi er sikre på, at det ikke indeholder
personfølsomme data.
- Banken: Hele bestyrelsen udfolder Danske Bank papirer, som sikrer vores adgang til
likviderne.
6.
-

Kommende besty-møder
Julefrokost + bestyrelsesmøde: 27-29. november:
Første fest + bestyrelsesmøde: 15-17. februar
Forårsweekend: 16-18. april
Københavnermøde: lørdag d. 22. maj
Billetsalg til Auguku: 1. juni
Testruptur + grundlovsdag: 4-6 maj.
Folkemødet: 16-20 juni
Auguku: 31. juli – 8 august

7. Brainstorm for tema til FW

8. Årsskrift

9. Corona-højskole – Højskole på en anden måde.

-

Vi vil fokusere på at lave et alternativt årsskrift-release som kan samle os sikkert.

10. Sexisme & metoo
Vi har dannet et officielt task-force, som skal danne kontaktled mellem skolen og nuværende som
gamle elever. Vi ønsker at italesætte en officiel stillingtagen.

11. Evt.

