
Bestyrelsesmøde for Testrup Elevforening 19. august 2022 
Valg af 
Ordstyrer: Johannes 
Referent: Helena 

• Elevbestyrelsen konstituerer sig 
• Forperson: Dagmar 
• Næstforperson: Nils 
• Kasserer: Nikolas 
• Referent: Helena 

 
• Evaluering af Auguku + Elevmøde 

 
Morgensamling fredag 
Diskussion vedrørende lavt fremmøde til morgensamlingen fredag. 

- formatet for kulturcaféen torsdag diskuteres 
 
Lærere under Auguku og Elevmøde 
Evaluering af lærernes fremmøde under Auguku og Elevmødet 
 
Workshops 
Diskussion af mulige måder at skabe øget progression i forholdt til 
undervisningsprogrammet for workshops 

- flere workshops der kan flexe i antal deltagere 
 
UBAK arbejde 
Vedtagelse af tidligere opstart af arbejdet med UBAK 

- datoen for UBAK-møde for lærerne meldes ud i god tid 
 

Fredagsvisninger på Auguku 
Vedtagelse af møde inden fremvisninger 

- evt. møde efter frokost, så der kan stilles spørgsmål til formatet 
- oprydningen inden elevmøde skal skrives ind i programmet 
- revurdering af antal visninger om fredagen 

 
Promo for Auguku 
Drøftelse af promovering til næste Auguku 
 

• EW-udvalg nedsættes og generelle ansvarsposter 
 
Dato for efterårsweekend 7.-9. oktober 
 
Efterårsweekendsudvalget 

• Helena 
• Nikolas 
• Nils 



• Dagmar 
 

Ansvarsposter 
Kontakt til nuværende elever 
• Björk 
Busansvarlig 
• Nils 
Køkkenansvarlig 
• Dagmar 
Oldfrue/pedel/rengøring 
• Nikolas 
Baransvarlig 
• Johannes, Caroline 
Konferencieransvarlig 
• Helena, Dagmar 
Opvasketjans 
• Helena 
Workshoplæreransvarlig 
• Sebastian 
Scene/teknik/DJ 
• DJ: Helena 
• Scene/teknik: Nikolas, Johannes 
Workshopskiftansvarlig 
• Caroline 
Natmad 
• Dagmar 
Tilmelding/billet 
• Sebastian, Nils 

 
Samme antal deltagere 

 
• Fastlæg dato for billetsalg til EW  

5. september – workshop deadline 
7. september - billetsalg 

 
• FW (udvalg, dato, tema) 

 
Dato for forårsweekend 14. – 16. april  

 
Forårsweekendsudvalget 

• Johannes 
• Caroline 
• Sebastian 
• Björk 

 
 
Tema 
Endnu ikke fastlagt 



 
• Årsskrift (hvem er på, deadline, dato på årsskriftsuddeling, mv.) 

 
Årsskriftkontakt: Helena 
 
Release 
Release både i Århus og København er i støbeskeen 

- København evt. på Ehlers 
- Nikolas og Caroline hjælper til i Aarhus 

 
• Mødedatoer fastsættes for hele året 

Møde på Testrup d. 26. november kl. 11.00 – efter julefrokost 
Februarmøde d. 3. eller 4. februar 
Junimøde d. 2.-4. juni 
Auguku d. 29 juli – 6. august 
 

• Ansvar for Augukureklame og Forårsweekendsreklame til årsskriftet fordeles 
 

Nikolas – forårsweekend 
Björk – Auguku 

 
• Præsentation af weekendens/ugens koncept/formål og evt. tema (FW) 
• Info om bustransport og billetsalg  
• Info om soveforhold + pris 
• Program 

 
• Det besluttes om besty vil på folkemøde og udvalg nedsættes 

De fleste, der er med, er højskolerne ikke elevforeningerne. 
Der er ingen, der synes, det er relevant 

 
• Foreløbigt elevmøde-udvalg nedsættes (opgaver for dette udvalg er at lave 

foreløbigt program, lave infotekst til årsskriftet, opsøge jubilarer og lave invitationer 
der vedlægges årsskriftet). 

 
Samme tekst til jubilarerne 

- opsøge jubilarer 
 

Elevmødeudvalget 
• Nikolas 
• Sebastian 
• Nils 
• Caroline 

 
 

• Visioner/ønsker for bestyåret  

Medlemmer til Elevforeningen/hvervning 
 



Promo 
Idéer til promo drøftes 

 
Fond 
Vi taler om muligheden for pengegenerering gennem fonden. 

 
Auguku billetsalg  
Afklaret 

 
Nyhedsbrev 
Kvartals 
Ansvarlig: Nils 
Over mail 

 
Hjemmeside 
Elevforeningen drøfter, om vi kan opdatere hjemmesiden eller lave en ny, der er 
mere brugervenlig og visuelt pænere. 

 
Tale med FFD 
Elevforeningsseminar – til foråret? 

• Omsorgsrunde 

 


