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DAGSORDEN 
 
Møde:         Bestyrelsesmøde for Ros Efterskole 
 
Dato:  4. december 2017    
Tid:    18.30 – 21.00 (vi får en bid brød undervejs) 
Sted:  Hos Janne, Klosterengen 3 
Deltagere:  Janne Hjorth, Christian Thaulow, Kenny Sørensen, Jesper Tangbæk, Lizzi Tvede Waagstein, Mikkel Pedersen, Lotte Nowack, Lærke 

Breum Sandager – Gæstedeltager Claus Kappel Christensen 
Afbud:    Malene Kryger  
Mødeleder: LN 
Referent: Kenny 
Dagsorden 

Tid  Punkt Behandling Referat 

18.30 1 Valg af referent og ordstyrer, herunder 
godkendelse af dagsordens punkter. 

Beslutning Kort præsentation af Claus i sin egenskab af gæst på mødet 

18.35 2 Status på indsendelse af ansøgning til 
ministeriet – herunder forventet vedtagelse 
af loven, ved Lotte 

Orientering  Status er positiv – der er  3. Behandling 12.dec. 2017 
 

18.40 3 Status på arbejdet med ny hjemmeside ved 
arbejdsgruppen: Kenny, Lotte og Christian 

•   Overblik over, hvad der mangler på 
hjemmesiden 
(Ministerielle oplysninger) 

•   Informationer og billeder af 
bestyrelsen og folkene bag skolen. 
 

Orientering Kenny orienterer om siden. Ønsker flere billeder. Mangler lidt 
formalia = links til pdf og ministerielle oplysninger. Lotte og 
Kenny holder møde om dette. 

18.50 4 Status på vores oplysninger om skolen på 
Efterskoleforeningens søgeportal ved Kenny 

Orientering Opdatering ift. åbent hus arrangementer 
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samt status på facebook og Instagramprofil 
ved Lotte 

FB er Lyng tovholder. 
Kim Elmose tilbyder møde omkring SoMe. Lotte og Claus 
deltager. 

19.00 5 Drøftelse og beslutning i forhold til 
indmeldelsesbeløb og gebyr/depositum 
betaling ved skolestart. 
 
Formandskabet foreslår: 

•   at eleverne først betaler 
indmeldelsesgebyrer på 2.000,00 kr. i 
januar. Praksis bliver, at elever med 
skolestart 2018/2019 får beløbet 
tilbage såfremt, at skolen ikke starter 
pr. 1. august 2018.  

•   Desuden betales et depositum og 
engangsbeløb ved skolestart, betaling 
1. maj 3.000 kr. Beløbet dækker 
”beklædningspakke” og evt. 
misligholdelse af værelse og inventar. 
Ved skoleafslutning tilbagebetales 
1.500,00, hvis ingen misligholdelse. 

 
 

Kort drøftelse 
og Beslutning 

Forslaget besluttes enstemmigt. 
 
Janne kigger på politik omkring afbrudt skoleophold ift. 
tilbagebetaling af depositum. 
 
 

19.05 6 Status på henvendelser fra 
interesserede (både lærere og elever)og 
elevindmeldelser ved Lotte, herunder 
input til fremadrettet praksis – som 
drøftes yderligere i pkt. 7,8,9. 

Orientering Orientering om elevhenvendelserne. 
 
Orientering om møde med Sune fra Efterskoleforeningen:  
Var vigtigt at fokusere på, hvordan og hvad vi differentierer os 
på. Han mente byen Roskilde var vigtig. Fokusere på lokale 
foreninger. Deltage i dk-indsamlingen.  
Han så desuden et rekrutteringsgrundlag fra hele landet. 
Der forestod derudover bare benhårdt rugbrødsarbejde i form 
af canvas opkald til foreninger. 

  I dette punkt orienteres også fra møde med   
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Efterskoleforeningens 
Markedsføringsansvarlige Sune Kobberø, 
hvor Lotte og Claus Christensen har deltaget. 

 
 
 

19.20 7 Presse- og kommunikationsstrategi ved 
Claus Kappel Christensen  
 

-   Udarbejdelse af brochurer 
-   Udarbejdelse af plakat 
-   Mangler brochurer til Skolekreds og 

andre interesserede samt fundraising 
-   Kontakt til landsdækkende aviser og 

fagblade 
 
Bilag til brug for dette punkt 
eftersendes, på baggrund af Lotte og 
Claus holder mødes søndag aften d. 
3. dec. 

 

Drøftelse og 
beslutning 

Plakater og brochurer og roll-up er produceret. 
 
Claus gennemgår vedlagte bilag (kommunikationsaktiviteter) 
 
Iflg. Efterskoleforeningen er det ikke via uu-vejledere der 
rekrutteres. 
Lizzi kontakter alligevel landets uu-centre med henblik på at 
skabe opmærksomhed omkring ROS 
 
Claus gennemgår vedlagte bilag (aktivitetsplan) 
 
Stor tilfredshed ved Claus´ arbejde 

19.40 8 Status på Åbent Hus arrangementer og 
Rundvisninger, herunder opsamlede 
erfaringer. 
Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med 
tovholdere for de forskellige arrangementer, 
herunder praktiske opgaver til 
arrangementer. 
 
Følgende datoer til arrangementer er indtil 
videre foreslået: 
 
30. december – Kom og få en rundvisning kl. 
10.00-12.00 
10. januar - Efterskolernes aften (Aktivitet??) 
21. januar – Åbent Hus (Aktivitet??) 
11. februar – Åbent Hus (Aktivitet??) 

Drøftelse og 
beslutning 

Status/erfaringer ved seneste Åbent Hus arrangement: 
 
10-12 familier 
mange interesserede turister/pensionister 
 
Åbent kortere tid, måske 2 timer? 
 
Tydeliggjort indholdet på de specifikke linjer 
 
Udarbejdet to-do-liste til kommende arrangementer 
 
Lotte orienterer omkring fremtidige arrangement datoer 
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Hvad skal vi have af arrangementer i foråret 
og til sommer?(Overnatning, påskepakke, 
pinsepakke osv.) 
 
Hvordan får vi aktiveret og involveret vores 
skolekreds og Ros Efterskoles venner i højere 
grad? 
 
Bilag med liste over opgaver, der skal 
gøres/løses i forbindelse med arrangementer 
eftersendes eller udleveres på mødet. 
 

 
Udskydes til næste møde 
 
 
 
Lotte har mødtes med Lisbeth Brandt-Erichsen som er god ift. 
tovholder på Art & Craft-linjen 

20.00 9 Fremtidig markedsføringsstrategi – 
herunder hvordan får vi oprettet en 
”salgsafdeling” – der kan ringe til relevante 
klubber i Danmark med henblik på reklame 
på deres hjemmesider/facebook samt 
plakatophængning?: 
 

-   Grupperinger: 
-   Sejlsport 
-   Spejdere 
-   Klatreklubber 
-   Mountainbike 
-   Kajak 
-   Roning 
-   Kano 
-   Løbe og orienteringsklubber 

 
Tovholder: 

Drøftelse og 
beslutning 

Janne, Lotte, Kenny og Claus udgør ringeteam 
-   Lotte udformer manuskript til at ringe efter 

 
Mikkel kører med plakater og skaffer sponsorgaver 
 
Lizzi får fat på UU- Vejledere 

20.20 10 Henvendelser fra og samarbejde med 
lokale klubber ved Lotte Nowack 
 

Drøftelse og 
beslutning 
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Skolen har følgende henvendelser hvor der 
skal afholdes tages stilling til et møde samt 
udarbejdes detaljerede 
samarbejdskontrakter: 
Roskilde SejlKlub 
Roskilde Roklub 
Roskilde Mountainbike 
De danske spejdere - Palle Ravnsted-Larsen 
Grenleder Trop Bjarke gruppe. 
Naturfredningsforeningen i Roskilde 
Klubber, vi skal kontakte: 
Roskilde Rideklub 
Orienteringsklubben 
Klatreklubben 
 
 
Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med en 
tovholder, der kan varetage det videre 
arbejde med klubberne.  

 
 
 
 
Afventer Chr. Thaulow 
Behov/potentialer afklares 
MTB: mail videresendes til Kenny 
Janne kontakter Palle omkring arrangement 10.1 
 
Lotte svarer på hans mail 
 
Katrine kontakter rideklub 
Lotte kontakter O-løb klubben 
    -ditto- 

     
 

20.35 11 Fundraising og sponsorater: 
 

-   Flemming og Lotte har udarbejdet en 
ansøgning til North East Family. 

-   Lotte og Claus har udarbejdet en 
ansøgning til Nordea 

-   Lotte har skrevet til Elsebeth Stryhn: 
 

Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe, der 
kan undersøge lokale sponsorer samt 
undersøge fonde, der støtter skolens 
Outdoorprofil samt beliggenheden på Sct. 
Hans.  

Drøftelse og 
beslutning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lotte sender input til brug for fondsansøgninger til Merete 
Johansen 
 
Lotte kontakter Mogens Lange, som har henvendt sig for at 
hjælpe, for at få hjælp til at undersøge med fonde og 
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•    fondsraising. 

20.50 12  Korte informationspunkter: 
 

•   Lotte og Janne har holdt oplæg for 
Rotary Østre Klub – videre proces ved 
Jesper. 

•   Lotte, Janne og Flemming har haft 
møde med Spar Nord 

•   Lotte og Claus har haft møde med 
Skoledirektør og skolechef i 
kommunen 

•   Janne og Lotte har været interviewet 
til Roskilde Lokal TV 

•   Leje af mødelokale 
•   Kurhuset og generel brug af dette 
•   Deltagelse på Uddannelsesmessen 

Orientering  
 
 
Leje af mødelokale på Kurhuset: kunne vi ikke få lov til 

20.50 13 Vedtagelse af dato for næste 
bestyrelsesmøde samt 
arbejdsgruppemøder. 
 
Forslag om bestyrelsesmøde: 
Torsdag d. 04.01.18 
Tirsdag d. 29.01.18 
Arbejdsgruppemøder: 
 
Arbejdsmøde om Åbent hus: 
Torsdag d. 14. december? 
 

Drøftelse og 
beslutning 

 
 
Følgende datoer blev besluttet: 
 
Næste bestyrelsesmøde mandag 8. januar 2017 
Efterfølgende møde er mandag d. 29. januar 2017 
 
Arbejdsmøde den 14. 12 – 19.30 hos Lotte 

  EVT  Intet til evt. 
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  Punkter til næste møde  
 

-   Bygninger – kvadratmeter og økonomi, arbejdsgruppen arbejder 
-   Deadlines og styring for proces i forbindelse med elevoptag 
-   Hvad skal vi have af arrangementer i foråret og til sommer?(Overnatning, påskepakke, pinsepakke osv.) 
-    
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Referatet er underskrevet d.  
 

 
____________________________   ____________________________ 
Formand     Næstformand 
Janne Hjorth Brask    Lotte Elaine Wiese Nowack 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 
Jesper Tangbæk    Christian Thaulow 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 
Kenny Sørensen    Lizzi Tvede Waagstein 
 
 
 
____________________________    
Bestyrelsesmedlem 
Mikkel Pedersen 

 


