
Referat Forældreforeningen 20.11.19 
 
Tilstede: Jan Holst (studievejleder, lære), Morten Overgaard, Inge Riis, Dan Hartmann, Mikkel H. 
Jensen (udd. Chef) Jette Berg. 
 
1: Referent: Jette 
2: Ordstyrer: Inge 
2.a: Valg af formand: Dan genvælges. 
       Valg af kasser: Inge genvælges. 
       Valg af næstformand: Jette vælges. 
3: Dagsorden godkendt.  
4: Siden sidst ved Mikkel: 
 
1.G er færdig med startforløb. Der er 3 MS og 3 1/2 ME og 2 BK, ½ MF 
Der arbejdes på at få klasserne til at fungere godt sammen. Der er aktuelt krea-dage.  
Der er flere 3. G der har været på 3 dags ture til div. storbyer i sidste uge. 
Rejser kan kun gennemføres nu hvis den er dækket af rejsegarantifonden. Dvs. at gym. ikke kan 
arrangere rejserne selv. 
Der er kontakt til et elite gym. I Berlin, hvor der overvejes at der skal skabes kontakt til vores elite 
klasse. 
29-31/1 2020 er der musical. Der er ca. 100 elever der har meldt sig til deltagelse. 
Der har ikke været afgang af lærer selv om der kun er 9 klasser i forhold til 10.  
Orientering om hærværk på drenge toilettet, grundet forespørgsel fra bestyrelsen. Julesold bliver 
evt. aflyst, som en økonomisk konsekvens da skaderne er voldsomme. Orientering af forældrene, 
forslag. 
 
5: Økonomi –siden sidst ved Inge. 
 
Inge understregede, at med de udgifter, der allerede er afholdt samt de kommende udgifter 
versus vores indtægter, er det meget vigtigt, at vi minimerer vores udgifter, hvorfor jeg 
foreslår at minimere/fjerne udgifterne på Tilbage på skolebænken. Herudover skal planen for, 
at vi får solgt ud af Forældreforeningens kunst, som drøftet på tidligere møde, iværksættes. 
 
God tilgang af nye elever. 45-46.000 kr. i indtægt. 
Der er uddelt 30.000 til legater. Præmier til africafe, 1000 kr.  
Udbytte af værdipapirer afventer beløb.  
Der er behov for indtægter. 
 
Tilbage til skolebænken skal der ikke længere gives vin og ost, men en klasse skal sælge vin, kaffe 
og kage. Det skal en klasse stå for, og indtægten gå til klassekassen. 
 
 
6: Det perfekte helvede - evaluering. 
Det var godt og hun kan blive inviteret igen til elev arrangement. 
 
7: Mailchimp skift til anden leverandør. 



Der er problemer med at rette mail til forældreforeningens medlemmer.  
Skal kontakten overgå til at være fra gym. generelt. Hvilke fordele er der ved at have separat 
mailliste/system. Tages på næste møde. 
 
8: Dato for tilbage til skolebænken  
 
Aflysning af tilbage til skolebænken. Der er problemer med mail til alle i forældreforeningen fra 
gammelt system. Se senere. 
På baggrund af økonomien diskuteres: Skal vi blive ved med at give vin til tilbage til skolebænken 
arrangementerne? Det besluttes at det skal overgå til en klasse, der kan sælge kage kaffe og vin. 
Der skal gerne være penge til vin til lærerene der holder tilbage til skolebænken, det er lidt svært 
at finde folk der kan.  
De fremtidige møder skal inviteres bredt blandt alle forældre. Det diskuteres om der skal være 
betaling ved fremmøde for ikke medlemmer. Der skal være mulighed for at melde sig ind i 
foreningen og give et bidrag, evt et bord hvor det kan lade sig gøre. 
 
Forældreforeningen ejer en række kunstværker. Deres værdi kendes ikke, men vi overvejer at 
sælge dem for at skaffe midler til foreningen 
Ved et foredragsarrangement med Kasper Nielsen (tidligere elev) fra Bruun & Rasmussen 
ønsker vi at afholde auktion over kunstværkerne." 
 

Der er følgende mulige datoer for arrangementer afh. Kasper Nielsens tilbagemelding. 
Onsdag d. 15.01.20 tilbage til skolebænken, alternativt d. 10, 11 eller 12.03.20, slås sammen med 
Kasper Nielsen så bliver det kun en af følgende datoer 10-12.03.20. 
Invitationer sendes fra kontoret. 
Jan og Morten er tovholder på disse arrangementer.  
 
9: Dato for næste bestyrelsesmøde  
 
15.01.20 hvis der er tilbage til skolebænken ellers til marts. 
 
Vi afklarer inden 01.12.19 om Kasper Nielsen kan byde ind i foråret. 
Indbydelser sendes inden 12.12.19 til arrangement hvis det bliver i januar. 
d. 06.01.20 skal der sendes reminder hvis det bliver i januar.  
 
10: Evt.: Referatet er godkendt.  
Referat skal fremadrettet sendes inden 7 dage til medlemmerne. Godkendes af alle pr. mail inden 
for 7 dage. 
Opdatering af hjemmesiden, med bl.a. referater og årsberetninger.  
 
 
 
 
 
 


