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Referat af ordinær generalforsamling for Ros Efterskole
tirsdag den 28. maj 2013 kl. 19-22
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Stina Baunsgaard, Lærke Breum-Sandager, Ib Christoffersen og Lynne Thorndal
2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport (herunder
regnskabsaflæggelse)
Torkil Werner Jørgensen gennemgik beretningen (beretningen godkendt) – Se bilag.
Årsrapporten ved Janne Hjorth – vi er på efterskolernes hjemmeside, har trykt visitkort
og købt en buket blomster til reception på, opsagt mobiltelefon, leje af lokale til
dagens generalforsamling, lavet badges. (regnskabet er godkendt). Se bilag
3. Forstanderens beretning
I stedet for forstanderens beretning orienterer medlemmer af bestyrelsen og andre
frivillige om de mange igangværende og kommende arbejdsopgaver.
Vi har fået den første sponsoraftale med Øjenklinikken i Nykøbing Sjælland – 10.000 kr.
til brevpapir.
Lotte Nowacks beretning – se bilag
Christian Thaulow: Vi er i gang med at skaffe elever. Vi skal være synlige via vores
hjemmeside, vi har lavet videomateriale til youtube og facebook med hjælp fra 9.x fra
Lynghøjskolen, vi skal deltage ved efterskolernes dag. Alle de frivillige som har hjulpet
med optagelserne til videoerne skal have en kæmpe tak.
Lærke Breum-Sandager: planer for fagene der skal undervises i på efterskolen er under
udarbejdelse. Artline skal revideres.
Lizzi Tvede Waagstein: Det internationale perspektiv: Vi ønsker en international linje på
Ros Efterskole. Roskilde har en ideel placering ud mod Europa plus mulighed for
samarbejde med den internationale klasse på Skt. Josefs. Udenlandske forskeres børn vil
kunne gå på skolen. Styrkelse af internationalt samarbejde. Undervisningen i hovedfagene
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skal som udgangspunkt foregå på engelsk, hvis behovet er der. Vi vil forsøge at blive
certificeret som IGCSE (Cambridge International Examination). Klassen kan kun oprettes,
hvis der er nok tilmeldte.
Lotte Nowack fremviste prospektet.
Dorrit Kromann (Fundraisinggruppen) – Vi kan have gavn af at bruge Advisory board –
etablering af folkene omkring Ros Efterskole. Folkene i Advisory board skal rådgive
bestyrelsen – der kommer sandsynligvis til at ske en løbende udskiftning i takt med
skolens
udvikling.

Fundraising: Gennemgang af tilgangen til fundraising – vi skal have mindst 15 mio. for at
komme i gang. Se bilag
Frida Marie Jensen om netværksarbejdet (tidligere formand for Gimle) – Vi har brug for
hjælp fra skolekredsen til at skabe et netværk og sprede ordet/gøre skolen synlig fx ved at
”like” på Facebook. Kontakt til kommende elever og forældre. Vi er alle ambassadører. Vi
undersøger muligheden for crowdfunding. Se bilag
Vi vil bede om skolekredsens hjælp til at lave en event på efterskolernes dag søndag den
29. september – den røde rute. Vi vender tilbage med mere information.
4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (I følge vedtægterne § 4 stk. 4 skal
forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen - forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage
før -Vedtægtsændringer offentliggøres 7 dage før sammen med indkomne forslag).
Bestyrelsen foreslog forskellige vedtægtsændringer. Alle ændringer blev vedtaget. Se bilag
5. Fastsættelse af kontingent
100 kr.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valgte bestyrelsesmedlemmer: Christian Thaulow, Mads Bau Hansen, Stina Baunsgaard.
Valgte suppleanter: Dorrit Kromann, Lærke Breum-Sandager
7. Eventuelt
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Dirigent Referent
Stina Baunsgaard Lærke Breum-Sandager

