
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 11. februar 2014 kl. 19.00 – 21.00 hos Lotte.  
 
Til stede: Janne, Lotte, Stina og Christian 
 
 

1. Valg af referent og ordstyrer. Godkendelse af referat fra den 11. december 2013, 
referat er vedhæftet. 
 

Christian valgt som referent. 
Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2013 godkendt. Skal underskrives på 
næste møde. 

 
2. Orientering 

 
• Efterskoleforening og lovgivning 

 
Lotte orienterede om fremtidig lovgivning på efterskoleområde, som opfølgning på møde 
med efterskolernes forening. 
 
Lovgivningen åbner for nye muligheder i forhold til kommunen og ejerskab kontra leje af 
bygninger som f.eks. Haraldsborg. 
 
Vi bør undersøge mulighederne for alternative lejemål i området, så vi ikke kun venter på 
kommunens svar vedrørende Haraldsborg. 
 

• Nytårskur og invitation til erhvervs FORUM 
 
Lotte og Janne har været til nytårskur i Erhvervs Forum og netværke.  
 

• Brev til Roskilde Ro Klub 
 
Roklubben har svaret på vores henvendelse og vil ikke afvise et fremtidigt samarbejde, 
men klubben kan på nuværende tidspunkt ikke indgå en bindende aftale. 

 
3. Hjemmeside 

• Hvad er status 
 
Christian tager kontakt til Mono og får adgang til ”My Account” så 
mailadresser kan håndteres. 
 
Indmeldelsesblanket skal helt fjernes og erstattes med tekst om 
henvendelse for mere information. 
 

• Mailadresser virker ikke optimalt 
Se ovenstående. 

 
4. Status på fondsansøgninger 

 
Der arbejdes videre i arbejdsgruppen. Vi afventer blandt andet at AP Møller åbner deres 
fondat i foråret så kan søge. 



 
5. Ros Efterskoles projektforslag til RUC, input og kommentarer ønskes, vedhæftet. 

 
Projektforslaget gennemgået kort med kommentarer og input fra Frida. Vi er enige om at 
fremsende projektforslaget til RUC. 

 
6. Tværfagligt innovationsprojekt for unge mellem erhvervsvirksomhederne, 

uddannelsesinstitutioner, Roskilde Kommune, Copenhagen Capacity og Ros 
Efterskole, input og kommentarer ønskes, vedhæftet. 

 
Projektforslaget blev diskuteret og vedtaget. 

 
7. Planlægning af generalforsamling og dato for denne. 

 
Generalforsamlingen afholdes mandag den 26. maj 2014. 

 
8. Nye mødedatoer for bestyrelsen 

 
Møde med økonomiudvalget 
Kolin skal kontaktes for at sætte møde i stand med økonomiudvalget. Møde har til formål 
at få endelig afklaring om Haraldsborg, når det tages i betragtning at der er en lovændring 
undervejs. 
 
Input til dagsorden: 

- Hvad forventer kommunen af Ros Efterskole og hvad kan Ros Efterskole forvente 
af kommunen. 

- Endelig afklaring af om vi har opbakning til at komme i gang eller ej. 
 

9. Evt. 
 
- Vi skal henvende os til orienteringsklubben og sejlklubben, skiklubben og 

dykkerklubben. Lotte og Janne har skabeloner til breve. 
 
- Christian kontakter Lotte fra Hørsholm kommune, med henblik på at få input til 

hvad kommunen kan i forhold til leje og hjælp i forbindelse med efterskole, hvis 
lovgivningen bliver ændret. 

 
- Lotte og Janne skriver udkast til brev fra Efterskoleforeningen vedrørende 

lovændring om ejerskab af efterskolebygninger. 


