Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 12. januar 2012 kl. 19.00 –
hos Janne på Klosterengen 3 i Roskilde. (Slutter 21.00.)
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne
3. Frøbel – status (økonomi / 30.03) og To-do (bud-brev + byggeudvalg)
3.b. Alternativ til Frøbel?
4. Bank – status
5. Konkretisering af indholdet på de enkelte linjer.
6. Hjemmesiden – status og To-do.
7. Dato for generalforsamling – forslag: onsdag d. 23. maj, samt dato for indkaldelse (3 uger
inden)
8. Fundraising – status og forslag
9. Opgavelisten
10. Aktiviteter frem til næste møde (f.eks. Årshjul, vedtægtsændringer)
11. Evt.
12. Næste møder – forslag: 29. februar, 21. marts, 12. april og 9. maj.

Bestyrelsesreferat
Fraværende: Lissi
Ad 1) Stina, valgt til referent.
Ad 2) Referatet fra den 22.11.11 er godkendt og underskrevet.
Ad 3) Status på Frøbel og andre bygninger:
Martin (Ingeniør), Mikkel (tømre) og Lotte har kigget på plan tegningerne, og konkluderet
at der kan laves værelser til 153 elever med 4 personer pr. værelse – et 4 personers
værelse kræver 18 km2. Flere af værelserne er større end det, så der er mulighed for at
der kan bo flere end 4 på værelserne f.eks. 6 personer men I første omgang holder vi os til
4.
Der er mulighed for to lærer boliger en på 110 km2 og en mindre en mindre.
Men hensyn til kasse værelser bør der også være nok.
Men hensyn etableringer af værelserne kan det foregå i flere tempi f.eks. hvis der kun
starter 100 elever det første år
Det er en meget velegnet bygning, som Ros Efterskole meget gerne vil benytte.

Bygningen er udbudt til salg for 48 mil. via nybolig, af University campus som er flyttet til
Hedehusene. Der er frist til 30. marts 2012.
Det er ikke sandsynligt at skolen kan købe Frøbel med de midler vi har. I følge budgettet
kan vi maks. afdrage på 18 mil. Det beløb skal sandsynligvis gå til ombygning.
Vi er derfor blevet rådet til at ikke at byde på det, men at lave et brev til kommunen som
beskriver hvad vi vil bruge bygningerne til og så håbe på at kommune vil kan se den store
fordel det vil være at få en efterskole i byen og derfor se velvilligt på skolens ønske om at
residere på Frøbel, eventuelt efter at Klostermarks skolen har benyttet lokalerne under
dens forestående ombygning.
Roskilde kommune har givet tilladelse til at bygningerne evt. rives ned så der opføres
boliger på grunden, som jo ligger meget aktaktivt, så der er en risiko for at der er nogen
som ønsker at lave sådan et projekt - men vi håber at tiden er med Ros Efterskole så
ingen har lyst til at gennemføre sådan et projekt nu.
Ad 3a) Alternativ til Frøbel
Fjord skolen, Flemming og Lotte har set på bygningerne – umiddelbart ikke egnede
Slagteri skolen – mange værelser, super lokalemæssigt men beliggenheden er ikke
optimal.
Sygepleje kollegiet, bliver måske også tomt er det også en mulighed, det skal
undersøges, umiddelbart vil der mangle undervisningslokaler
Haralds borg – er for småt
Ad 4) Bank:. Der skal findes en bank forbindelse – Det skal undersøges hvilken om nogen
bank vil gå med til projektet. P.t. Har Flemming talt med Spar Bank Nord som vil vende
tilbage i næste uge.
Ad 5) Christian og Mads gennemgik linjern, ved hjælp af en præsentation, som kan findes
i
Drop Box i folderen linje fag.
Stor ros til Christian og Mads for et meget gennemarbejdet og flot linje oplæg arbejder
videre med fagene – også stor ros til Lærke, Lotte og Vibeke som har lavet Art linjen.
Kommentarer:
Adventure
Gør evt. brug af Hedeland til ski
H2O
Der er også mulighed for kano i Hedeland
Outdoor
Overvej Jagt som tilvalgs fag. Man skal være 16 år for at kunne få jagt tegn, evt.
Tage kurset og vende tilbage til en weekend brush up når man har alderen. Måske
kan obligatorisk jagt på linjen skræmme nogen væk som ikke er til jagt.
Art
Video f.eks. Video dagbog fra Roskilde festival

Ad 6) Hjemmesiden – status og To-do:
Status, Peter Linde har overtaget opgaven, der var nogle tekniske udfordringer som
Carsten Junker ikke kunne løse. Carsten melder at Peter snart vil melde tilbage, Lotte
følger op. Det er tanken at når basis siden er klar, skal vi selv kunne administrere siden,
Carsten holder mini kursus til den tid.
Ad 7) Dato for generalforsamling – forslag: onsdag d. 23. maj kl. 19.00, forslag vedtaget.
Torkild undersøger om Klostermarksskolen er ledig.
Ad 8) 100 fonde er fordelt mellem Flemming, Janne og Lotte som hver især undersøger
hvilke som er mulige for skolen at søge.
Det er konkrete ting man skal søge, f.eks. Kanoer/redningsveste, klatrevæg eller
lignende .
De fleste er meget specifikke om hvem som kan søge og det er de færreste fonde hvor
skolen passer ind.
Rokilde fonden rimelig oplagt.
På næste møde skal et fundraising hold nedsættes.
Ad 9) Opgavelisten, på grund af tidsmangel blev gennemgang af opgave listen udsat til næste
gang, Stina giver den lige en opfriskning. Husk at opdatere listen når der er nyt om opgaverne.

Ad 10) Årshjulet gennemgås på næste møde. Herunder tages beslutning om hvorvidt
skolen skal starte op med at have både 9. og 10. kl. Der skal laves et for og i mod
beslutnings grundlag. Ændringer til vedtægter skal behandles på næste møde.
Ad 11) Intet til eventuelt
Ad. 12) datoer for næste møder:
1. marts hos Thorkild
21. marts hos Flemming
12. april hos Mads
9. maj hos Lotte (dette møde er primært planlægning af general forsamlingen).
Alle møder er 19.00 – 21.00.
Slut!
Tak til Flemming for super stram styrring, som resulterede i at vi sluttede til tiden.

