
Ros Efterskole

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 26. august 2013 kl. 19.00 – 21.00 hos 
Janne. 

Tilstede:  Alle var her ;o))

Afbud: 

1. Valg af referent og ordstyrer.  Stina ordstyrer – Janne referent

2. Godkendelse af referat fra d.24.06.2013.  referat godkendt og lagt i dropboks

3. Status på fundraising. (Dorrit). RealDania startes  op igen, men med en 
international vinkel.  Virtuel undervisning. Lotte beder bestyrelsen om at vi 
prioritere fundraisingen, da vi har travlt.  Bestyrelsen skal lave ”benarbejdet” 
fundraisinggruppen tager sig stadig af brevskrivning og har hovedansvaret 
for kommunikation til fondene. 

a. Status i forhold til deadline m.h.t. Haraldsborg – plan for de næste 6 
måneder.

b. Ansvarlige for de næste tiltag/kritiske faktorer m.m.  
fundraisinggruppen sender oplæg ud og bestyrelsen byder ind på 
opgaverne

c. Første møde i Advisory Board d. 27. August 2013.  Dorrit har lavet et 
oplæg og Flemming er forslås til formand for Advisory Board. 

4. Forslag til beskrivelse af den internationale profil og ”virtuel learning”. Bilag 
udsendes af Lotte. SKAL LÆSES INDEN MØDET!! (Dorrit, Lotte og Torkil). (45 
min.)Lotte fortalte kort om idéen til virtuel learning. Diskussion over bordet 
om idéen.  

5. Efterskolens Event d. 29.09.13. Status og orientering. (Lotte). (10 min.) Vi vil 
invitere politiker, borger, naboer, familie og mulige elever til en aktiv dag på 
Haraldsborg. Kim Mikael vil gerne tegne et udkast på ombygning af skolen, 
der kommer en workshop for hver linje.

6. Ansøgning om godkendelse af Ros Efterskole til Undervisningsministeriet. 
Tilbagemelding og oplæg. (Janne). (5 min.)Ansøgnings proces skal 
igangsættes, ansøgning skal sendes inden 1. oktober. Janne gør brug af Stina 
til ”kontrol” af ansøgningen.



7. Økonomi.  Bl.a. status på medlemmer af skolekredsen. (Janne). (5 min.) Vi har 
modtaget sponsorat fra øjenlægen. Status lige nu 23 skolekredsmedlemmer. 
Når Ros Efterskole har fødselsdag den 12. september, skriver Lotte og jeg et 
fødselsdagsbrev med høflig opfordring om indbetaling til skolekreds.

8. Hjemmesiden. Status. (Mads og Christian). (15 min.)Vi har stadig to 
hjemmesider. Mads og Christian arbejder på hjemmesiden

9. Evt. (3 min.)Lotte, vi skal have udarbejder en indmeldesblanket(Janne gør det) 

OBS!! Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 18. september 2013 hos Lotte.


