
 

 

Ros	  Efterskole	  
	  

Dagsorden	  til	  bestyrelsesmødet	  mandag	  d.	  26.	  maj	  2014	  kl.	  19.00	  –	  21.00	  hos	  Lærke,	  Drosselvej	  
6	  4000	  Roskilde,	  mobil	  2678	  5086	  

Tilstede:	  	  

Afbud:	  	  

1.  Valg	  af	  referent	  og	  ordstyrer	  (Ordstyrer	  Janne,	  Referent	  Christian) 

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  d.	  22.04.2014	  (1	  min.)Referatet	  er	  vedhæftet. 
	   Underskrevet. 

3. Orientering	  fra	  møde	  med	  Henrik	  Kolind 

 Lotte orienterer. Der har på	  mødet været drøftet hvilke muligheder Ros 
Efterskole har. Der er ikke umiddelbart mulighed for leje af bygninger i kommunen 
regi. 

Kolind har foreslået en række ejendomme, som er undersøgt og ikke fundet egnede. 

4. Orientering	  om	  besøg	  på	  udlejningsejendom	  i	  Roskilde	  C 
Janne orienterer. TDC bygning i midtbyen (Collier administrerer bygningen) har 
været besøgt. Bygningen er interessant, men halvdelen af bygningen benyttes stadig 
af TDC. 

Ny bygning på	  bedding via Tina (ejendomsmægler fra Collier). 

Vi skal vende tilbage med behov for arealer (kvm), samt mere konkret plan til 
bygninger. 

Hvordan kommer vi videre, hvad er vores muligheder? 

Kolind kontaktes for møde vedrørende genudstedelse af garanti og administrativ 
hjælp. 
 

5. Status	  på	  fondsansøgninger	  
Udsat til næste møde. 

6. Nedsættelse	  af	  arbejdsgruppe	  –	  ny	  ansøgning	  til	  UVM	  
Afventer til vi har afklaring på	  bygninger og kommende lovændring. 

7. Pressestrategi 
Janne tager kontakt til Roskilde Avis (Anette) for at få	  skrevet at vi stadig arbejder 
på	  at få	  startet efterskolen, og at vi leder efter egnede lokaler. 
 

8.  Fastsættelse	  af	  dato	  for	  afholdelse	  af	  generalforsamling 



 

 

•  Datoer	  
1. sept., 15. sept eller 22. sept. Datoerne reserveres og der aftales 
endeligt med Prindsen når vi nærmer os datoen. 

•  Sted	  for	  afholdelse(Prindsen) 
•  Deadline	  for	  indkaldelse	  xx.xx.xxxx	  

Senest 21 dage før afholdelse! 
•  Behandling	  af	  indkommet	  forslag	  senest	  uge	  xx 
•  Kandidater	  

Hvilke kandidater skal vi have i tale? 
Vi lægger hovederne i blød til næste gang. 

•  Vedtægtsændringer	  
Intet at bemærke på	  nuværende tidspunkt. 

 
 

9.  Hjemmeside 
•  Hvad	  er	  status	  

Hjemmesiden	  skal	  opdateres,	  følgende	  haster:	  
- Vi søger egnede bygninger på	  mellem 2000 og 2500 kvm. 
- Haraldsborg skal fjernes fra siden + kort over placering. 
- Opstart i 2014, ændres til forventet opstart 2016. 

•  strategi	  
- Kan vi skabe aktivitet på	  siden så	  der er opdateringer ca. hver 14 dag? 
- Generel opdatering af hele siden. 
- Facebook skal plejes og synlighed udbygges. Opstil strategi! 
- Kan der tænkes en blog ind på	  siden. Dette kunne være aktiviteten... 

	  
10.  Nye	  mødedatoer	  for	  bestyrelsen	  

 

11.  Evt. 

	  

	  


