Roskilde Outdoor Efterskole
Generalforsamling 12. september 2017

Referat
Velkommen ved formanden
1.

Bestyrelsen foreslår Flemming som dirigent – valgt med applaus;
Bestyrelsen foreslår Christian Thaulow som referent – valgt med applaus.
Stemmetællere afventer til afstemning.

2.

Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport (herunder
regnskabsaflæggelse). Rækkefølgen ændret.
Regnskabet blev fremlagt af kasseren og godkendt af generalforsamlingen.
Lotte takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet og gjorde tydeligt at vi har brug
for fuld opbakning frem mod opstarten.
I stedet for beretning blev der læst op af projektbeskrivelsen, som skal indsende
med ansøgningen til Undervisningsministeriet, da den beskriver bestyrelsens
arbejde til dato samt fremtidige opgaver. Projektbeskrivelsen vedlægges.
Ansøgningen fremsendes til Undervisningsministeriet i dag 12. september 2017
inden kl. 24.00.
Spørgsmål:
Louise Franøe: Hvad gør I med indretning af værelser?
Der er værelser allerede, og det er lige til at indrette og flytte ind.
Kim: Hvad gør I hvis elever ønsker at tage hjem og ikke bo på skolen?
Vi er opmærksomme på at lokale kan ønske ikke at bo på skolen.
Emilie: Den internationale linje er ikke nævnt, hvad tænker i om den?
Vi har lagt den på idehylden og tager fat der hvor vi kan komme i gang. Derfor er
fokus i første omgang at komme i gang med outdoorlinjerne og Art & Craft som er
klar.

Louise Franøe: Skal man som efterskole tilbyde både 9. og 10. klasse?
Der er ikke krav til at drive begge årgange. Vi har lyttet til anbefalingerne fra E.S.
foreningen. Flere ønsker allerede efterskole i 9 klasse, så vores forventning er at
med begge årgange vil det blive 50/50.
Desuden er det et spørgsmål om at få elever nok som starter samt at økonomien er
forskellig afhængigt af om man har 9. eller 10. klasse. Derfor vil det give en sundere
økonomi at vælge begge årgange, og håndtere det mere skemaet kan blive
kompliceret.
Laura: Trækker linjerne flere drenge end piger med det friluftsfokus der er?
Generelt er der tendens til at flere piger også interesserer sig for friluftsliv. Sundhed
og livstil i forening med naturen er en fremadstormende tendens.
Kim: Hvad er jeres syn på at den modsatte fløj er midlertidigt flygtningecenter
(midlertidige boligplacerede)?
I det omfang vi er kommet her ude i forbindelse med kontakt til Kurhuset og
inspektion af lokaliteten, har vi kun mødt positive personer og har ikke bemærket
andet end at det er et godt område, hvor der er plads til alle. Der bliver gjort meget
for de indkvarterede og de møder os med smil.
Generelt vil efterskolen være med til at bringe liv til området.
Louise: Det kan være et godt argument at eleverne oplever og kommer tæt på
flygtninge og lærer andre mennesker at kende f.eks. gennem et samarbejde.
Helle: Sørg for at få de sociale forhold som vi har taget i betragtning og overvejet
nøje, med i vores præsentation af skolen. Det vil kun være positivt da det er
velovervejet.
1.

Forstanderens beretning. I stedet for forstanderens beretning orienterer medlemmer
af bestyrelsen og andre frivillige om de igangværende og kommende
arbejdsopgaver.
Det meste gennemgået under beretning.
Lotte opfordrede til at de tilstedeværende meldte sig til at hjælpe på efterskolerne
dag. Vi mangler hænder.

2.

Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har fremsendt et forslag sammen med indkaldelsen - der ønskes en
afstemning.
Ændring § 1
”§ 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag
Institutionen kaldes Roskilde Outdoor Efterskole – og benævnes i daglig tale Ros
Efterskole.”
Afstemning:

Stemmer for

Stemmer imod
0

Ændring § 5
”§ 5: Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet
vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.”
Afstemning:

Stemmer for

Stemmer imod
0

Ændring § 11
”§ 11 Tegningsret
Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformand eller
sekretær, som er medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.”
Forslag til opdateret tekst
”§ 11 Tegningsret
Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformand.
Tegningsretten kan ikke delegeres.”
Afstemning:

Stemmer for

Stemmer imod
0

1.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastsættes til DKK 100,-. Vedtaget.

2.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte og anmoder derfor skolekredsen om genvalg
frem til GF i maj 2018, af hensyn til ansøgningsprocessen til ministeriet.
Bestyrelsen præsenterede sig selv og blev genvalgt.

3.

Eventuelt.
Rundvisning på lokaliteten.

