
Ros Efterskole Generalforsamling 
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Referat 

1.Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere 

Ordstyrer Christian Thaulow, referent Lærke Breum-Sandager, stemmetællere Christian og 

Benny. 

2.Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport 

Ved Janne. Vedhæftet. 

3.”Forstanderens” beretning – igangværende arbejdsopgaver og kommende 

udfordringer 

Ved Lotte. Der er generel opbakning til en efterskole i Roskilde både blandt borgere og 

politisk set. Politikerne vil have, at vi skal fundraise pengene til opstart lokalt. Vi mangler 

bygninger. En mulighed er Sankt Hans, som ejes af Region Hovedstaden, en anden den 

gamle højskole, der ejes af PenSam og en tredje Kurhuset. 

En mulighed for opstart kan være at åbne for sommerkurser, med henblik på 

markedsføring og senere opstart af selve efterskolen. 

Vi har brug for støtte og hjælp fra skolekredsen og for nye bestyrelsesmedlemmer. 

Gennemgang af regnskab for 2013. 

4.Indkomne forslag og vedtægtsændringer 

Ingen indkomne forslag og ingen vedtægtsændringer.   

5.Fastsættelse af kontingent 

Fortsat 100 kr. 

6.Præsentation af kandidater 

Lotte Nowack og Janne Hjorth Brask er begge på valg og modtager genvalg. 

Nye bestyrelsesmedlemmer som opstiller 

Lotte Stubkjær Djursner 

Kenny Sørensen 

Nye suppleanter som opstiller 

Mikkel Anker Jensen 

Caroline Matthiassen 



Christian Ramnæs 

Malene Kryger 

                                    Pause: Kaffe og kage 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lotte Nowack genvalgt 

Janne Hjorth Brask genvalgt 

Lotte Stubkjær Djursner valgt 

 Kenny Sørensen valgt 

 Suppleanter: 

 1. Christian Ramnæs 

 2. Malene Kryger 

8. Fri debat og input til bestyrelsen 

Forslag fra Christian Ramnæs om at begynde at optage elever, selv uden bygninger, for at 

skabe opmærksomhed på skolen og for at vise, at vi kan skaffe elever, som gerne vil gå 

på skolen. Derved vil skolekredsen/opbakningen blive større. Samtidig kan man overveje 

at disse elever skal lægge et dipositum. 

Oplæg ved Benny: 

Tidl. bankdirektør og nu selvstændig rådgiver. 

Forslag til køreplan: ser muligheder til trods for op ad bakke. Opstarten skal ikke have 

lange udsigter (6 mdr.) Skal skolen ligge i Roskilde? Fokus på mulige bygninger og først 

derefter fundraise. Marketing – lokale interessenter skal på banen, så man kan betale sig 

til administrativ hjælp. Hvis vi får opbakningen fra de lokale og erhvervslivet vil politikerne 

også ”tvinges” til at bakke op. 

Har vi en behovsanalyse? Er der elever til en sådan skole? Ja, Efterskoleforeningen har 

sagt, at der ikke bliver problemer med at skaffe elever pga. profilen og beliggenheden. 

Derudover er der ikke udarbejdet en markedsanalyse. 

Kan man skaffe flere medlemmer til skolekredsen – opfordring dertil. Bedre markedsføring 

digitalt. 

Hvad med placering i industribygninger? – ikke aktuelt pga. den dyre ombygning, men 

endnu ikke helt udelukket.    

Oplæg ved Jannik Pedersen: drop Roskilde, lav det mere internationalt. Brug gerne 7 

gode vaner. Både outdoor og selvledelse – vær unikke på det punkt. God ide med 

sommerskole til test af pædagogiske ideer og derved lille indtjening. Få sponsorer online 



som er synlige på hjemmesiden, som samler penge til bygning (10 mio). forpligter sig til at 

betale, når hele beløbet er sponsoreret.   

Er der lærere til sommerskole? Ja.  Sommerskolen skulle også kunne tiltrække elever 

bosat i udlandet. Eleverne kommer ofte på efterskolen efterfølgende. 

Christian: Behov for tidsplan – noget konkret. Skarphed om linjerne – mere specifikt. 

Økonomi – hvem vil vi have på skolen? Hvad skal prisen være for ophold? Overvej om det 

skal være både 9. – og 10. klasse i forhold til lærersammensætningen. 

Kan man være forberedende til gymnasiet? 

Niveaudeling.   

9. Evt. 

Intet under eventuelt 


