
Ros Efterskole

Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag d. 29. maj 2012. Bestyrelsesmødet afholdes hos 
Janne på Klosterengen 3, 4000 Roskilde

1. Valg af referent og ordstyrer

-Mads valgt til referent, Stina valgt til ordstyrer

2. Konstituering af bestyrelsen:

a. Valg af formand

-Torkil valgt til formand

b. Valg af næstformand

-Lotte genvalgt til næstformand

c. Valg af sekretær/kassér

-Janne genvalgt til kassér

d. Valg/evaluering af diverse tovholderopgaver i henhold til tidligere arbejdsfordeling.

-Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde

3. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsen, herunder udveksling af adresseliste, 
mobilnumre

-Nye datoer fastsat: 3/7 hos Lotte, 20/8 hos Mads, 13/9 hos Janne, 25/9 hos Torkil. Mads 
opdaterer tlf.-liste. Søndag d. 30/9 er der efterskolernes dag. Dette er et dagsarrangement 
for hele bestyrelsen.

4. Godkendelse af referat fra den ordinære generalforsamling, herunder bestyrelsens 
underskrift på dette samt på vedtægterne fra d. 12. sep. 2012.

-Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde.



5. Foreløbig status på antal medlemmer af skolekredsen (herunder opkrævning af 
kontingent).

-Janne gennemgår medlemslisten ift. hvem der har betalt. De medlemmer der mangler at 
betale får tilsendt en ”huske-mail”.

De jobansøgninger vi modtager tager Janne sig af. Ansøgerne opfordres til at melde sig ind 
i skolekredsen.

6. Status på Roskilde Kommunes økonomiudvalgsmøde d. 23. maj  - og fremadrettet 
handlingsplan i forhold til bygninger, se mail fra Flemming.

-Der er gået hårdknude i den politiske opbakning, og vi kan ikke forvente at budgettet for 
2012 bliver genåbnet for vores skyld. Det lader til at vi først kan komme med på budgettet 
fra 2013, men spørgsmålet er om vi behøver en genåbning af budgettet for at kunne byde 
på Domsognets plejehjem. Vi afventer næste økonomiudvalgsmøde d. 6/6-2012 for endelig 
afgørelse.

Nyt brev til økonomiudvalget: Forfattes af Lotte og Torkil – Flemming inddrages i 
processen. Derudover skal der skrives et brev til næste byrådsmøde.

Randi tager kontakt til Christian og laver et udkast til budbrev angående Domsorgnets 
plejehjem.

7. Markedsføring: 

Ros Efterskole happening på Stændertorvet:

-VI ansøger om en stand på torvet, og laver en underskriftsindsamling til fordel for 
efterskolen som vi kan sende til byrådet. Standen skal indeholde brochurer, visitkort, 
plakater, mountainbikes og evt. en kajak som reklamefremstød.

Der skal laves ”batches” til de fremmødte, og skolekredsen skal have muligheden for at 
melde sig på som hjælpere til denne dag. Stina skriver til skolekredsen.

Facebook: 

-Ikke aktuelt før vi har bygninger og er i gang på efterskoleforeningen – vores rekruttering 
gennem facebook kan vi ikke starte på nuværende tidspunkt.

Pressemeddelelse:

-Pressemeddelelse omkring den ny bestyrelse og vores videre plan: Denne skal sendes til 
Dagbladet og Roskilde Avis. Torkil udarbejder en pressemeddelelse hurtigst muligt.



8. Fundraising – nye idéer:

-Stryhn’s og BR-legetøj skal søges

-RealDania-fonden

-Pandora skal søges

-Roskildefestival skal søges igen og vi skal være mere klar i vores formulering så der ikke 
hersker tvivl om at pengene kun skal udbetales hvis og såfremt vi har en skole.

9. Evt.
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