
Referat bestyrelsesmøde i 
Forældreforeningen, tirsdag d. 9. april 

2019, kl. 17.00-19.00. 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

a. Lars headhuntes til opgaven.  

2. Valg af ordstyrer. 

a. Stephen.  

3. Godkendelse af dagsorden. 

a. Godkendt 

4. Siden sidst - ved Kirsten. 

i. Optagelsesbrev er udsendt.  

ii. Personaleweekend fredag den 12. april.  

iii. Kommende strategiproces.  

b. Status på omfanget af Forældreforeningens kunstsamling – evt. frasalg. 

i. Vi beslutter, at vi skal undersøge, om kunsten kan realiseres  

ii. Jan snakker med Kasper NIelsen fra Bruun&Rasmussen. 

iii. Hvis vi får realiseret artefakterne, så ønsker vi at bruge pengene til at uddele 

disse i f.eks. legater 

5. Mobilabonnement til brug for mobilepay – ved Stephen 

a. Billigst abonnement er hos Oister 

b. Stephen donerer en mobil. 

c. Abonnementet i Kirstens navn.  

d. Inge skal oprette et kort til vores konto i Arbejdernes Landsbank.  

6. Medlemshvervning 2019/2020 

a. Velkomstbrev til nye forældre, opfølgningsmail, infomateriale til udlevering ved 

forældresamtaler i efteråret, mm. –  ved Stephen. 

i. USB drev overleveres til næstformanden Dan - i en meget flot ceremoni. 

Dan vil være konstitueret formand indtil generalforsamlingen i september.  

b. ’Forældreforeningens venner’ – dialog om forslag fra Stephen. 

i. I sin takkemail (jf. pkt. 7) vil Stephen henvise til Forældreforeningens venner 

og hverve medlemmer. 3 år for 175 kr. De vil blive inviteret til et gratis 

foredrag om året, men bliver ikke inviteret til Tilbage til skolebænken, hvor 

der er bespisning og Jans gode vin. Ideen får støtte fra bestyrelsen.  

c.  Takke-mail til forældremedlemmer årgang 2015/16 (primært grundet TD-elever) og 

2016/17med mulighed for donation til Forældreforeningen – ved Stephen. 

i. Stephen bruger Forældreforeningens maildatabase til at udsende en 

takkemail.  

7. Foredrag/Events/aktiviteter 2019/2020. 

a. http://drugrebels.dk/skoler/#referencer – forslag indkommet fra Inge. 

i. Kirsten sender forslaget om Drugrebel videre til FU.  

http://drugrebels.dk/skoler/#referencer


b. Dato til den kommende Generalforsamling. 

i. 10. september, kl. 19.30. 

c. Dato til arrangementet ’Tilbage til skolebænken’. 

i. 20. november, kl. 19.30.  

d. Stephen foreslår Rane Willerslev. 

e. Dan foreslår Merete Riisager, David Nielsen 

f. Kirsten foreslår Tommy Ahlers 

g. Vi ser på det igen ved næste møde. 

8. Invitationer (betaling) til elever/forældre fra andre gymnasier i forbindelse med afvikling af 

foredrag – dialog om forslag fra Inge.  

a. Der er ikke andre skoler med forældreforeninger.  

b. Ingen oplagte kanaler 

c. Bestyrelse vil gerne gøre en ekstra indsats ift at få flere medlemmer med.  

9. Permanent maildomæne til Forældreforeningen, fx foraeldreforeningen@mgym.dk, er det 

en muligt at for gymnasiet oprette en sådan med forward til siddende formand? 

a. Vi kan godt få maildomæne.  

b. Kirsten fixer det. 

10. Opfølgning på til rettelser til hjemmesiden jf. Inge’s mail dateret 20. marts 2019 – ved 

Kirsten. 

a. Ændringer udføres så snart mobil nummer er oprettet.  

11. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

a. 10 september 2019, kl. 17.  

12. Eventuelt. 

a. Intet nyt. 

 
Der vil traditionen tro være kaffe/vand ved gennemgang af dagsorden, samt en let anretning og et 
glas vin som afslutning på mødet. 
 
På gensyn! 
 
Med venlig hilsen 

Stephen Canham 
Formand 

mailto:foraeldreforeningen@mgym.dk

