
Ros Efterskole

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 19-21 

Tilstede: Stina, Lizzi, Christian, Janne, Torkil, Lotte, Lærke 

Fraværende: Randi, Mads

1. Valg af referent og ordstyrer

Lærke og Torkil

2. Godkendelse af referat fra 10.10.12 og underskrift. 

Godkendt – bliver skrevet under ved næste møde

3. Orientering om tilbud på ombygning/tilbygning – status (Lotte)

Martin har lavet en skitse over evt. om – og tilbygning af værelser og spisesal på 
Haraldsborg. Lotte viste tegningerne frem. Der er to forskellige muligheder for 
værelsesopbygning – vi får tilbud på begge muligheder.

Vi er enige om at væggene til toiletterne skal gå fra gulv til loft (ikke spanske 
toiletter). Der skal ligeledes være mulighed for udluftning. 

Vi kan evt. undersøge om det er muligt, at man ikke behøver at etablere 2 
lærerboliger.

 

4. Økonomi. Herunder opdatering af alle økonomital med nye tal fra 
efterskoleforeningen og finanslov. (Randi og Janne).

Intet nyt – de nye tal kommer først til foråret.

5. Fundraising status, nye tiltag. Referat af møde d. 26. oktober med Lena Bruun 
fra Rockmuseet. (Lotte og Torkil).

Der skal skabes et netværk og vi skal kontakte mulige sponsorer. Find evt. folk i 
skolekredsen som kan tale godt om efterskolen ude i byen. Tag fat i de mulige 
lokale sponsorer. Vi skal ud og vise hvad vi står for f.eks. ved et avent, som viser, 
hvad der vil ske på linjerne på skolen.



Vi skal vente med fundraising til vi har bygningerne. Facebook er en mulighed. Der 
skal lægges en strategi for, hvad det skal bruges til først. Christian laver et udkast.

Se referat af mødet i Dropbox.

Længere henne i forløbet skal vi have nogle ambassadører til at lave pr. for skolen.

Vi skal lave en lille bog som beskriver skolen (se ref. af 26/10).

6. Efterskolernes dag /bestyrelsesdag søndag d. 30 september.

Tilbagemelding om: 

Værelsesindretning – er gennemgået under pkt. 3

Valgfag – de gik ikke så meget op i valgfag

IT muligheder – meget forskelligt. En billigere løsning end smartboard er projekter 
og væg.

Husregler – ikke røg, ikke druk, ikke sex, regler for hvornår man skal være på sit 
værelse og hvornår man skal være hjemme på skolen, hvis man har været ude.

Samlingsrum – et stk. 

Undervisningslokaler – Der skal være 5 lokaler og et 6. (fysiklokale) som evt. kan 
lejes ude i byen.

7. Hjemmesiden – fagbeskrivelser. Status. (Lærke)

Hjemmesiden skal opdateres – kan Mads evt. klare det fra Spanien? Lotte 
kontakter Junker, så han sletter generalforsamlingen fra hjemmesiden og evt. 
kontakt til Mads. 

Fagbeskrivelser – Hamid venter til ny naturfagsprøve kommer. Kresten er i gang 
med bio/geo. Katrin er i gang med tysk. Christian kontakter fransklærer. Lærke 
kontakter David, Jim og Andrea igen, da de ikke har svaret på mail. 

 

8. Nye elever/medlemmer af skolekredsen.



Godkendt.

9. Dagsorden til næste bestyrelsesmøde d. 26/11-12 hos Lærke, Drosselvej 6, kl. 
19-21

Facebookstrategi

Etableringsprojekt

Planlægning af møde med Henrik Kolind

Fagbeskrivelser – status igen

Orientering om tekst til kommunegaranti – lige før evt.

Aftale nye mødedatoer 2013

10. Planlægning af julefrokost for bestyrelsen.

Nytårskur 17/1-13. 

11. Evt.

Christian har snakket med Line som evt. vil skrive bachelor om efterskolen. Det 
lyder interessant.

Torkil har været til reception med andre folkeskoleledere i Roskilde, som alle er 
meget interesserede i vores skole – evt. kommende medlemmer af bestyrelsen.  
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