Ros Efterskole, www.rosefterskole.dk, CVR-nummer 33 98 69 33

Møde:

Dagsorden Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole

REFERAT

Dato:
8.maj 2017
Tid:
19.00 – 21.00
Sted:
Hos Lotte Nowack, Kildevænget 16, 4000 Roskilde
Deltagere: Janne Hjorth, Christian Thaulow, Lizzi Tvede Waagstein, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack
Afbud:
Jesper Tangbæk, Kenny Sørensen, Malene Kryger, Lærke Breum Sandager
Mødeleder: Janne Hjort
Referent: Lotte Nowack
Dagsorden

Tid

Punkt

Behandling

Referat

19.00

1

Valg af referent og ordstyrer,
godkendelse af Referat fra 19. december
2016

Beslutning

Janne Hjorth er valgt som ordstyrer
Lotte Nowack er valgt som referent
Dagsorden er godkendt
Referat fra 19. december 2016.

19.05

2

Meddelelser v. Lotte Nowack:

Orientering

•  

•  

Status på Lovgivningsændringer for
Efterskoler

•  
•  

Status på muligheder for lejede
bygninger på Sct. Hans

•  

Lotte, Christian har afholdt arbejdsmøde i april
måned, primært med det formål at få kigget på
hjemmesiden mv.
D. 21. april 2017 udsendte ministeriet en
meddelelse om, at lovgivningen forventes ændret
med virkning fra 1. januar 2017, således at
efterskoler nu kan starte i lejede bygninger, - det
åbner nye muligheder for at starte efterskolen.
Lovgivningen er endnu ikke vedtaget, men det
forventes at det sker efteråret 2017.
Roskilde Kommune gør i øjeblikket brug af
Kurhuset på Sct. Hans til brug for flygtninge,
men det ser ud til, at de ikke skal bruge hele
Kurhuset fremadrettet, - det kan være, at der er
en mulighed for, at vi kan leje os ind på
Kurhuset.
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19.30

3

Drøftelse af fremtidig taktik og strategi

Drøftelse og beslutning
til videre proces -

•  
•  
•  
•  
•  

20.30

4

	
  Tidsplan	
  og	
  strategi	
  

2035

5

Input	
  til	
  hjemmesiden,	
  -‐	
  evt.	
  pressemeddelelse	
   Drøftelse og beslutning

20.45

6

Generalforsamling	
  

Drøftelse og beslutning

Drøftelse og beslutning

Det besluttes, at Lotte skal kontakte Paperboy
med henblik, at de skal skrive en artikel om de
ændrede muligheder for Ros Efterskole.
Lotte tager ligeså relevant politisk kontakt. Lissi
deltager gerne hvis muligt.
Der tages ligeså kontakt til Roskilde Kommune
efter artikel er bragt.
Der tages også kontakt til Region Hovedstaden
med henblik på et møde omkring udlejning af
Sct. Hans.
Det giver pt. ingen mening af forfølge noget
omkring Roskilde Fri Fagskole
Ovenstående punkter skal helst være iværksat
inden sommerferien.

Der skrives på facebookprofil samt på vores
hjemmeside, at der er en lovændring på vej.
•  

Punktet drøftes på næste møde.

	
  
20.55
Evt.

7

Ny	
  mødedato	
  

Lotte udsender indkaldelse til ny mødedato lige efter
sommerferien.

	
  

Referatet er underskrevet d.

2

Ros Efterskole, www.rosefterskole.dk, CVR-nummer 33 98 69 33
____________________________
Formand
Janne Hjorth Brask

____________________________
Næstformand
Lotte Elaine Wiese Nowack

__________________________
Bestyrelsesmedlem
Jesper Tangbæk

____________________________
Bestyrelsesmedlem
Christian Thaulow

____________________________
Bestyrelsesmedlem
Kenny Sørensen

____________________________
Bestyrelsesmedlem
Lizzi Tvede Waagstein

____________________________
Bestyrelsesmedlem
Mikkel Pedersen
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