
Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 22. november 2011 kl. 18.00 – 
hos Lotte
(Slutter 21.30. Dagsorden påbegyndes, mens vi spiser.)

1. Valg af referent

2. Godkendelse af referat og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne

3. De besigtigede ejendomme – konklusion?

4. Prospekt Frøbel?

5. Respons fra kommunaldirektøren (v/Flemming)

6. Hjemmesiden – status?

7. Logo – status?

8. Konkretisering af indholdet på de enkelte linjer – status? Mindst ½ time.

9. Økonomi – estimat for råderum (v/Randi, Janne og Flemming). Mindst ½ time.

10. Fundraising – handlingsplan skal etableres

11. Opgavelisten

12. Aktiviteter frem til næste møde 

13. Evt.

14. Næste møde

Bestyrelsesreferat 

Fraværende: Mads, Lærke og Lizzy.

Ad 1) Flemming blev valgt til referent.

Ad 2) Referat er godkendt. Blev underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 3) Domsognets Ældrehjem:
- Mangel på parkeringspladser,
- Mangel på klasselokaler,
- Mangel på større forsamlingslokaler
- Ingen udenomsareal

Men
- Værelser og badeværelser til alle.
- Godt køkken
Konklusion: Kan ikke anvendes.

       Frøbels:



- Mange parkeringspladser,
- Mange gode udenomsarealer
- Masser af plads indendørs,
- Store gode rum,
- Stor god hal,
- Auditorium,
- Godt køkken og kantine,
- Muligt at indrette 2 lærerboliger
- Godt vedligeholdt,
- Dejlig beliggenhed,

Men
- Ingen værelser
- Kun få toilet og badefaciliteter
Konklusion: Vi arbejder videre med det.
Tegninger fremskaffes for at vurdere følgende:
- Kan der etableres flere toiletter/bad i nærheden af værelserne?
- Kan der etableres tilstrækkeligt med værelser i klasselokalerne?
Martin (ingeniør) nærstuderer dem, når modtaget. Sendes til Lotte.

      
       Maglegårdskvarteret:

- Måske bliver der noget ledigt, men trist miljø.

      Højskolen er i elendig stand og Sankt Hans bliver ikke ledigt de nærmeste år.

Ad 4) Lotte spørger efter prospekt.

Ad 5) Der er politisk velvilje og embedsmands-velvilje, men ingen midler fra det offentlige.
Flemming kontakter Henrik Kolind, når vi har prospektet, for at høre, hvornår 
kommunen kan/vil spille en rolle.

Ad 6) Stina har sendt til Carsten, hvordan den skal sættes op. Han ser på det.
           Når han har rettet til/lavet skallen, kan vi selv arbejde videre med den.
           Stina holder kontakten.
           
Ad 7) Logo er vedtaget. Ligger i Dropbox i forskellige filformer under ”Logo” og ”Færdigt 
logo”.

Ad 8) Udskydes til næste møde p.g.a. tidsmangel.
  
Ad 9) Randi gennemgik budgetudkast.
           Skal besluttes inden generalforsamlingen, om vi også skal tilbyde 9. klasse.
           Skal skituren betales særskilt? Janne undersøger, hvordan de andre skoler 
opkræver.

Ad 10) Flemming sætter møde op med Lotte, Janne, Susanne fra Novo fra skolekredsen 
og evt.
             Lone og Ib (Benjamins far).



Ad 11) Gennemgået. Flemming opdaterer i Dropbox.

Ad 12) 
a) Kontakt til UU-vejledninger: Lotte undersøger hvordan man kommer med + 

deadlines.
b) Fundraisingmøder (Flemming indkalder Lotte og Janne + Susanne fra 

skolekredsen), 
c) Udkast til brev til skolekredsen (Lotte m/input fra Randi).

Ad 13) 
d) Visitkort: CVR-nr. afventes. Derefter opretter Randi telefonnummer. Lotte har en 

fysisk  
             telefon. 

e) På næste møde skal vi lægge os fast på linjer + om vi både skal udbyde 9. og 10. 
klasse.

f) Desuden skal vi forholde os til, hvad der skal til for at tiltrække piger.

Ad 14) 12. januar 2012 kl. 19.00 hos Torkil.


