
Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen, mandag den 16. januar 2017 
 

Ad. 1. LC valgt som referent 

Ad. 2. Dagsorden godkendt 

Ad. 3: (ved KS):  

- 3.g’erne har afleveret SRP 

- PR møde om udvalgsarbejde og innovation – mange spændende tiltag relevante for reformen 

- Åbent hus på torsdag, en af skolens store festdage 

- Lidt om reform, vi ved ikke så meget mere endnu. 

- Grundforløbets udformning ændres. Der bliver først dannet endelige klasser 1. november.  

Ad 4. og 6: (ved Inge): 27200 udbetalt til legater. 39.200 tilbage på kontoen. Regning på 3600 til NYT. Vi 

kunne ikke finde elever til opsætningen. Spørgsmål omkring antal personer der læser NYT? Kan vi tjekke op 

herpå? Kan vi evt. sende et link til forældreforeningens medlemmer? På dagsorden til næste gang.  

Ad 5: Skrive ansøgningsfrist i lectio – 15.11.17. Vi fastholder én ansøgningsfrist. Skrive flere 

påmindelsesbeskeder. 

Ad 7: Redigering af tekstudkast fra Lars. Få ændringer tilføjet og så ser den rigtig fin ud. Lars sender endelig 

tekst til hjemmesiden til EG. 

Ad 8: Afviklingsplan til Sara Slott event. Oplæg til launchplan i forbindelse med foredrag og lign. afholdt af 

Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium. Vi vil gerne have flere til at deltage i arrangementer. (se 

bilag) 

- Elever som ambassadører (salg af kage/kaffe o.l.) 

- Reklame via FB 

- Se bilag (”Oplæg til launchplan i forbindelse med foredrag og lign. afholdt af Forældreforeningen på 

Marselisborg Gymnasium”). 

Oplæggets indhold omkring forøgede deadlines for udsendelse af invitationer, reminders, og 
forslag til aktiviteter eller procedurer, omkring forsøg på forøgelse af deltagerantal i events, blev 
fremlagt og diskuteret af bestyrelsen. Der blev ikke truffet nogen endegyldige beslutninger 
omkring oplæggets indhold ved håndsoprækning, afstemning eller andre former for utvetydig 
accept. 

Sara Slott er der godt styr på. 

Ad 9: Vi udskyder ”Tilbage til skolebænken” til efteråret. Vi finder dato på næste ordinære møde. 

Ad 10: Hotel og togbillet til Jørgen. Michael bestiller en overnatning til ham eller hører ham ad. 

Ad 11: Næste møde 22. marts 2017 kl. 17.30 

 


