
Referat af møde i forældreforening den 27-09-2017 
 

Valg af referent 
Lars vælges enstemmigt.  

Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet et punkt: Gennemgang af årsregnskab. Dermed er dagsorden godkendt 

Siden sidst v. Kirsten Skov 
Skoleåret i reformens tegn.  

I uge 39 orienterer eleverne sig i de forskellige studieretninger og i uge 41 skal eleverne vælge. Så 

er det spændende! 

Der udspandt sig en længere snak om reformen, besparelser og konsekvenser for skolen og de 

ansatte. Der foreligger en økonomisk plan frem til 2020, som giver ro indtil da – medmindre ydre 

forhold ændrer sig.  

AfriCafe 
Den 24. november er der AfriCafe. Vi samler penge ind til et projekt eleverne stemmer om i stedet 

for at gå til venskabsskolen i Ghana som sædvanligt.  

Stephen, Michael og Lars melder sig til dommerkomité. Er der flere der vil med, kan man melde sig 

senere.  

Africafe promoveres på Facebook. PR gruppen tager sig af det.    

NYT 
Vi beslutter, at vi fremover arbejder med NYT i en Word skabelon. LF indhenter tilbud på 

skabelonen. Herefter sørger LF for formattering.  

Vi mangler grafik filerne: Logo på forside, billede af skole på forside, mavebind fra forside, pile som 

dem på side 17 i NYT Foraar 2017.   

Kirsten fremskaffer disse. Lars og Kirsten koordinerer fremsendelse af materiale.  

Hvad er deadline for næste udgivelse?  

Efterskrift: Lars har modtaget et tilbud fra Wordspecialisten, der lyder på 6.500,- kr. I første 

ombæring prøver Lars at se, om det ikke kan lade sig gøre at lave en hjemmelavet skabelon. Frem 

til næste bestyrelsesmøde, er der vist en udgivelse, som Lars sætter op uden skabelon.  

Forældreforeningens hjemmeside 
Når der er højtider i Forældreforeningen, beslutter vi, at de kan annonceres på forsiden 

www.marselisborg-gym.dk  

Kirsten koordinerer med webredaktøren.  

Tilbage til skolebænken 
Arrangementet er den 15. november.  

Markedsføring af arrangementet tilrettelægges den 10.10. kl. 10.  

Tilmelding til arrangement påkrævet, så ressourcer kan planlægges.  

http://www.marselisborg-gym.dk/


Regnskab 
Gennemgang af regnskab. Der er et underskud, der fortrinsvist skyldes udgifter til et trivselsforløb 

under introforløbet.  

Næste møde 
Dette punkt nåede vi vist ikke til.  

Evt.  
Dette punkt nåede vi vist ikke til.  

 

Med venlige hilsner  

Deres referent: Lars Fischer.  


