
Referat af bestyrelsesmøde i 
Forældreforeningen, onsdag d. 5. 
september 2018, kl. 17.00-19.00. 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

a. LF 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Præsentation 

a. Ulrik, der en den eneste nye i forsamlingen, præsenterer sig selv. Ulrik er en del af 

ledelsen og aktuelt konstitueret rektor ifbm Kirstens plejeorlov.  

4. Siden sidst - ved Kirsten i dagens anledning ved Ulrik. 

a. Sidste skoleår var et godt år. Højeste gennemsnit nogensinde. Flot optag, med 

rekordsøgning: en fremgang på 20 % siden sidste skoleår.  

b. Aarhus TECH og Langkjær skal fusionere. Mars, der er hørt i processen, er i og for 

sig tilhænger af fusionen. Fusionen er dog gjort afhængig af at man ønsker at 

etablere et STX Gymnasium med 3 klasser i midtbyen. Det forstærker problemet 

med overkapacitet af Gymnasier i midtbyen. 

c. 1. maj er der tiltrådt ny bestyrelse med ny formand:  Erik Østergaard Jensen, 

institutleder for Institut for Molekylærbiologi og Genetik, og nye medlemmer: ingen 

nævnt ingen glemt.  

5. Økonomi – status på indmeldelser/arbejdskapital til 2018/2019 – ved Inge. 

a. Regnskab 2017-2018 blev godkendt som præsenteret.  

b. Regnskab 2018/2019 ved vi endnu ikke så meget om endnu pga. travlhed.   

6. AfriCafe, fredag den 21. september 2018. Dommerkomite/præmier. 

a. Barbara overvejer dommerhvervet.  

b. Inge kommer.  

7. ’Tilbage til Skolebænken’ – Dato/PR/Koordinering. 

a. Ulrik foreslår, at Tilbage til skolebænken lægges sammen med Forældres introaften. 

Det summes der over.  

b. Oplæg til dato er den 8. november.  

c. Der skal laves en invitation i mailchimp med invitation til Survey Monkey.  

Dorrit Barbara vil gerne prøve kræfter med det Stephen kommer med.  

Vi skal have nye mailadresser i Excel fra Helle, så Anne (revisor) kan lægge det ind. 

Ulrik finder ud af hvilke lærer, der vil deltage. Han finder dem inden for 14 dage.    

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

9. 20. november kl. 17.30-19.30 

10. Eventuelt. 

a. Kyllingen kommer den 22. januar kl. 19.30.  

b. Nye bestyrelsesmedlemmer. Vi er dem, vi skal være, men vi vil gerne have et ekstra 

medlem ind.  



c. Skal bestyrelsen have en Mobile Pay konto. Sold foreningen har en Mobile Pay. 

Ulrik spørger Helle, om det kan være en mulighed, at Forældreforeningen gør brug 

af den. 


