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Referat 
 
Referat fra møde i Forældreforeningens bestyrelse den 27. september 2016 
 
Tilstede var følgende: 
Stephen Canham, Inge Riis Jakobsen, Lars Fischer, Jette Berg, Michael B. Elefsen, Anne Lund, Kirsten 
Skov, Laura Calderon Øregaard, Birgitte Dal  
 
Afbud fra:  
Mette Duedahl Skou 
 
Mødets dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Præsentation af gamle og nye bestyrelsesmedlemmer 
4. Konstituering af foreningens bestyrelse, herunder orientering om foreningens arbejde 
5. Fordeling af bestyrelsesposter 
6. Økonomi ved afgående kasserer og nyvalgt revisor Anne Lund 
7. Siden sidst – herunder resume fra afholdte Afri Cafe 
8. Udgivelsen NYT – fremtidig grafisk opsætning 
9. Kommende uddeling af studielegater – deadlines for ansøgning/budget 
10. Ide generering/valg af dato til næste kulturaktivitet/kontaktindgåelse 
11. Dato for næste bestyrelsesmøde 
12. Eventuelt 

 
 
AD 1 
 
Birgitte Dal blev valgt til mødets referent. 
 
Referater skal mailes til eg@marselisborg-gym.dk, som sørger for videreformidling samt at oploade til 
skolens hjemmeside. 
 
AD 2 
 
Mødets dagsorden blev godkendt. 
 
AD 3 
 
Stephen Canham, Michael Elefsen, Lars Fischer, Jette Berg og Mette Duedahl Skou - genvalgt til 
bestyrelsen. 
Anne Lund stopper i bestyrelsen, men forsætter som nyvalgt revisor for forældreforeningens bestyrelsen. 
Inge Riis Jakobsen og Birgitte Dal - nye medlemmer af bestyrelsen 
Laura Calderon Øregaard – lærerrepræsentant 
Kirsten Skov - Rektor  
 
AD 4 
 
Foreningens bestyrelse blev konstitueret. 
 
Marselisborg Gymnasiums Forældreforening har to formål: 

- at fremme kontakten mellem elver, forældre og skole 
- at yde økonomisk støtte til formål, der gavner eleverne 
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AD 5 
 
Formand: Stephen Canham blev genvalgt som formand 
Næstformand: Michael Elefsen blev genvalgt som næstformand 
Kasserer: Inge Riis Jakobsen blev valgt som kasserer 
Revisor: Anne Lund blev valgt som revisor 
PR: Birgitte Dal blev valgt til at sørge for udsendelse af nyhedsbreve mv. til foreningens medlemmer 
 
AD 6 
 
Afgående kasserer Anne Lund orienterede omkring forældreforeningens nuværende økonomi. 
 
Saldo pr. 1/8 2016 (nyt regnskabsårs begyndelse)  26.762,68 kr. 
Indbetalte kontingenter fra nye medlemmer   50.100,00 kr. 
Betalte regninger fra 1/8 2016  
Vin til Carsten & revisor    -    323,45 kr. 
Præmier til Africafe arrangementet   - 1.800,00 kr. 
 
Saldo pr. 27/9 2016    74.739,23 kr. 
 
Anne Lund sørger for, at ny kasserer Inge Riis Jacobsen får adgang til Forældreforeningens konto 
fremadrettet. 
 
Forældreforeningens regnskab for 2015/2016 skal oploades på skolens hjemmeside. 
 
AD 7 
 
Nye medlemmer i Forældreforeningen 
Der er indmeldt 167 nye medlemmer i fra august 2016. Bestyrelsen kunne godt ønske sig, at flere forældre 
meldte sig ind. Det vil være noget, der skal arbejdes på fremadrettet gennem øget information om foreningen 
arbejde og formål. 
 
I uge 40 afholdes møder for forældre til de nye 1ʼgere, Kirsten Skov vil gøre reklame for Forældreforeningen 
på dette arrangement. 
 
Africafé 
Africafé blev traditionen tro afholdt fredag den 23/9 2016, hvor eleverne havde været kreative og arrangeret 
salg af alt fra mad til bilvask. Overskuddet fra cafeen går til indkøb af byggematerialer til en ungdomsskole i 
det nordlige Ghana – i Malshegu. 
 
Der var for få besøgende til cafeen – forældre, søskende, bedsteforældre, gamle elever var at finde blandt 
de fremmødte.  
 
Fremadrettet vil der blive arbejdet på større reklame for arrangementet herunder: 

- Skolen vil udsende officiel indbydelse til forældre 
- Forældreforeningen vil også reklamere for arrangementet via nyhedsmail til medlemmer 

 
Forældreforeningen udlodder præmier til klasserne for blandt andet bedste boder, størst indtjening mv. Til 
årets arrangement blev der uddelt præmier for 1800 kr. 
 
For at motivere eleverne til at yde deres bedste er der forslag til flg. præmier fremadrettet: 

- Indføre vandrepokaler  
- Gratis entre til et SOLD for hele klassen 
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Andre forslag til Africafé: 

- Informationsstand på cafeen, så besøgende kan se, hvad det er for et projekt, som støttes. 
- Der skal betales entre til arrangementet 
- Hvad kan motivere eleverne til at invitere mange til arrangementet? 

 
Kirsten Skov vil høre skolens elevråd om gode ideer og forslag til afholdelse af en succesrig Africafé. 
 
Bestyrelsen vil følge op på ovennævnte på et af de sidste bestyrelsesmøder i dette skoleår og komme med 
konstruktive input til kommende Africafeer. 
 
Rektor informerer om skolen siden sidst: 
 
Ny gymnasiereform 
Der arbejdes med den nye gymnasiereform. Der er indleveret høringssvar i uge 38. Det forventes, at den 
endelige gymnasiereform vedtages i december 2016 og forventes at blive implementeret fra næste skoleår 
2017/18. 
 
Den nye gymnasiereform indeholder mange nye tiltag, som får konsekvenser for de enkelte gymnasier 
herunder bl.a. indskrænket mulighed til at udbyde studieretninger som tidligere.  
Kommende elever skal ikke vælge studieretning, når de søger ind på ungdomsuddannelsen, men først når 
de har været igennem de første tre måneder, som er et grundforløb for alle. 
 
Økonomi 
Skolen skal spare 6-7 % den kommende år. Der arbejdes pt. på at klargøre budgettet for 2017. 
Der igangsættes løbende ansøgninger om støtte til renovering af eksisterende bygninger, ny multibane mv. 
Skolen forventer at udvide med et ekstra spor fra sommeren 2017. 
 
AD 8 
 
NYT  
Opsætning af kommende elektroniske udgave af NYT udføres af en gruppe elever. Det er aftalt, at arbejdet 
afregnes med 1000 kr. fra forældreforeningen.  
NYT sendes i en mail til foreningens medlemmer og oploades også på skolens hjemmeside. 
 
Indlæg til kommende udgave af NYT skal indleveres senest den 14/10 2016. 
 
AD 9 
 
Deadline for ansøgning om studielegater til studieture for 2.- og 3ʼgere er den 27. november 2016. 
 
Det vil være godt med studievejledernes kommentarer til indkomne ansøgninger i forbindelse med 
bestyrelsens bedømmelse og uddeling af legater. 
 
 
AD 10 
 
Mulige datoer for kommende kulturaktiviteter er: 
 
Efterår 2016 – uge 46: den 15/11-17/11 eller uge 47: den 22/11-24/11 
 
Forår 2017 – uge 13 eller 17 
 
I foråret 2017 i uge 10 afholdes arrangementet ”tilbage til skolebænken”, endelig dato aftales på senere 
bestyrelsesmøde. 
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Mulige arrangementer til efteråret 2016: 
 

1. Foredrag ved Glen Riddersholm, cheftræner i AGF. Inge Riis Jakobsen kontakter Glen Riddersholm 
angående tid og pris 

2. Foredrag ved Anders Colding-Jørgensen, Internetpsykolog ”hvordan fungerer psykologi på 
internettet”. Stephen Canham kontakter Anders Colding-Jørgensen angående tid og pris. 

3. Andre muligheder er foredrag ved Helmuth Nyborg ”foredrag om intelligens”  
 
I første omgang kontaktes nævnte foredragsholdere under pkt.1 og 2, svar inden den 14/10 2016. 
 
Mulige arrangementer til foråret 2017: 
 

1. Foredrag ved Sara Slott Pedersen. Michael Elefsen er i dialog med Sara Slott Pedersen omkring 
dette. 

2. Foredrag ved Jørgen Leth. Michael Elefsen er i dialog med Jørgen Leth omkring dette. Jørgen Leth 
har givet tilsagn om, at han kan den 3/4 el. 4/4 2017 

3. Andre muligheder er foredrag med atlet Rene Nielsen ”halvt mand/helt menneske”, foredrag ved Det 
europæiske Rumagentur ESA omkring den europæiske rumforskning,  
afholdelse af intim koncert med f.eks. Cæcilie Norby. 

 
Der blev på mødet diskuteret muligheder for at skulle betale entré til kulturarrangementerne. 
En model kunne være differentieret pris for medlemmer, ikke medlemmer og elever. 
Eventuel betaling af entré afklares, når kulturaktiviteterne er aftalt med mulige foredragsholdere. 
 
AD 11 
 
Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 7/12 2016 fra kl. 17. 
 
 
AD 12 
 
Følgende punkter skal på dagsordnen til næste bestyrelsesmøde: 

- Hæve kontingentet til Forældreforeningen til det kommende skoleår. 
- Gennemgang af udkast til ny tekst om Forældreforeningen til skolens hjemmeside 

 
Forslag om at eleverne afholder loppemarked i hallen. Udlejning af stande, salg af kaffe/kage. 
Kirsten Skov vil forhøre sig i skolens elevråd, hvad de umiddelbart tænker om dette arrangement. 
 
På næste bestyrelsesmøde tages der nye billeder af bestyrelsen til skolens hjemmeside. Kirsten Skov 
sørger for fotograf. 
 
Tusind tak til Anne Lund for 3 års arbejde i bestyrelsen, vi er glade for, at du vil være revisor for bestyrelsen 
fremadrettet. 
 
 


