
Referat af møde den 13. marts 2018 
 

Pkt 1.  
LF referent.  

Pkt 2.  
Dagsorden vedtaget.  

Pkt 3.  
Masse ansøgninger til 2019, flere end vi kan optage. Der er 50 flere ansøgere end sidste år. Ansøgninger fra 

hele byen. Det er godt at få fyldt op. 

Lock out varsler sætter en masse i gang hos eleverne. Som konsekvens kan 3 g elever risikere ikke komme 

af sted på studieture. Forældrene er informeret.  

Pkt 4.  
Inge meddeler, at der ikke er sket meget siden sidst. 

Likviditet er små 22.000,- kr. 

Udbytte på værdipapirer er på 5.500,- kr.  

Forventet udgifter  
10 kg til klassens kammerat 

Vi har underskud fra sidste år på 14.000,-  kr. 

Der er nogenlunde balance i regnskab.   

Pkt 5.  
Vi afventer redaktørens materiale. Der positiv fremtidsudsigter ift en udgivelse uden alt for mange udgifter.  

Aktion: Redaktør sender materiale til LF - gerne inden udgang af marts. LF sætter det op.  

Pkt 6.  
Der foreligger et udkast til en folder, der kan sendes ud med skolens materiale. Den er flot.   

Aktion: Flyer sættes i produktion.  

Pkt 7.  
Vi vedtager en kontingentstigning med 50,- kr. til 350,- kr. kontingent for et tre årigt medlemskab. 

Kontingentet stiger fra 2018/2019.  

Pkt. 8.  
Vi flytter ansøgningsfrist for legatansøgninger for 2. og 3. g’er til 1. oktober. 

Pkt. 9 
Vingaver for afgående bestyrelsesmedlemmer spares væk. Hvis afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker 

diplom, så udstedes det for tro tjeneste af Kirsten. ☺ 



Pkt. 10 
05. september Generalforsamling i forlængelse af bestyrelsesmøde 

21. september Africafe  

08. november Tilbage på skolebænken 

Bestyrelsen går i tænkeboks for at finde på flere forslag.  

Vi laver en mailhøring frem til 1. juni. Forslag sendes til Stephen, der koordinerer.  

Aktion: Stephen sender en indkaldelse af idéer i en mail til bestyrelsen. Mailen vil agere som tråd for 

diskussionen/brainstormen.  

 

Jan får lavet en liste over kendisser, der har gået på skolen.  

Kort brainstorm på emner giver følgende input:  

• Gjellerup planens omstrukturering 

• Moesgaard, der har en udstilling om livet.  

Evt.  
Anne Lund kommer alligevel ikke for at præsentere billetsystemet.   


