Ros Efterskole
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 26. november 2012 kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Lotte, Janne, Torkil, Lærke
Fraværende: Stina, Randi, Christian, Lizzi, Mads
1. Valg af referent og ordstyrer

Lærke og Torkil

2. Godkendelse af referat fra 10.10.12 og 31.10.12 og underskrifter

Underskrift på referat fra mødet d. 17.09.12.
UDSAT

3. Forslag til kommunegarantien og endelig vedtagelse (Janne)

Gennemgang af ”Tilsagn om garanti til Ros Efterskole”.

4. Økonomi - Fast punkt Herunder opdatering af alle økonomital med nye tal fra

efterskoleforeningen og finanslov. (Randi og Janne).
UDSAT

5. Planlægning af møde med Henrik Kolind d. 6. december

Mail og dagsorden udfærdiget og sendt til Henrik Kolind.

6. Fundraising status (Torkil) se bilag

Gennemgang af mulige fonde der kan søges.

7. Gennemgang af forslag til et ”prospekt” (fundraising) og endelig vedtagelse

(Lotte og Torkil) se bilag

Statistik og ”Business case” mangler – Janne og Randi udarbejder.
Lotte og Torkil udarbejder konkurrent – og markedsanalyse samt efterskolernes
fremtidsperspektiv.
Vi bestræber os på at alt skal være færdigt senest mandag den 17.12.12, så
Lotte og Torkil kan køre op til Henning Romme (ham der står for layoutet) onsdag
den 19.12.12.

8. Hjemmesiden – input, revidering og fagbeskrivelser, status (Mads og Lærke)

UDSAT

9. Revision af skolens brochure – herunder skolens mobilnummer (Lotte)

Janne melder telefonen fra, da den ikke bliver brugt. Nummeret skal fjernes på
brochuren og hjemmesiden (50 54 84 47) Torkils nummer (25 72 04 26) tilføjes i
stedet – Mads tilføjer du? På forsiden af hjemmesiden står der at Lotte kan
kontaktes via mail – tilføj gerne Lottes nummer – må du også meget gerne tilføje
Mads.

10. Nyt om facebookstrategi (Christian)

UDSAT

11. Nye skolekredsmedlemmer, udarbejdelse af julebrev til skolekredsen samt

julekort til samarbejdspartnere
Politikerne skal have et julekort fra Ros Efterskole – afleveres på Byrådsmødet den
19.12.12. Lærke laver layout – Lotte tekst

12. Aftale møderække for foråret 2013

UDSAT

13. Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Punkt 2, 4, 8, 10, 11 og 12
Efter mødet med Henrik Kolind doodler Lotte og Torkil mulige nye
bestyrelsesmødedatoer.

14. Evt.

