Ros Efterskole
Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 24. juni 2013 kl. 19.00 – 21.00 hos Janne.
OBS!! Frida fra fundraising-gruppen er inviteret til mødet.
Tilstede: Lotte, Lizzi, Torkil, Lærke, Stina, Dorrit, Janne
Afbud: Mads, Christian

Frida præsenterede sig og nogle af de kompetencer hun allerede bidrager med i
Fundraiser gruppen
1. Valg af referent og ordstyrer.
Stina er ordstyrer og Janne er referent

2. Godkendelse af referater fra d.13.03.13, d.04.04.13 og d.14.05.13.
Referater er godkendt. Christian og Lotte rydder op i Dropbox for at få mere plads.

3. Status på fundraising. (Dorrit).

Dorrit status fra fundraising gruppen.
RealDania har givet et foreløbig afslag.
Drøftelse af ”mulige veje at gå.”
Lønmodtagernes Feriefond – udlejning – handicappede
Dorrit gave kort status på lønmodtagernes Feriefond. Der skal etableres en
forening, så kan vi leje efterskolen ud i sommerferien. Men der skal arbejdes
mere på sagen, det kræver lidt kringlerig.
Unge bygger til unge
Lotte har talt med Karsten Wolfgang om vi kunne etablerer et samarbejde med
kommunen/produktionsskolen. Det skal være unge fra produktionsskolen, som
bygger for os. Lotte fremviser Haraldsborg den 14. august 2013.

Frida har talt med tekniskskole og vil afholde møde med dem. Igen handler det
om unge bygger for unge.
Oure Skolerne/Kastanievejs efterskole
Torkil vil gerne tage kontakt til Oure, hvis han har bestyrelsens opbakning. Vi
kan gøre brug af deres erfaringer. Kan vi lave partnerskab med dem?
Bestyrelsen bakker op, så længe at Torkil ikke sælger vores sjæl.
Kastanievejens efterskole kan også være meget interessant, det er by
efterskole.

Videreudvikling af Artline set i lyset af skolens internationale profil
Dorrit vil se på mulighederne med Velux fonden. Hun forstiller sig et samarbejde
med The Zinker( Kim Michael) og Velux fonden. De indretter et kunstlokale til
os.
Det samme gør sig gældende med Nordea fonden. Sportsbaner og anden form
for motion. Christian vil meget gerne bidrage i forhold til Nordea fonden.
Crowdfunding
Er en ny måde at fonde på, folkeaktier er et godt eksempel.

Lotte fortalte kort om Industriens fond og hendes samtale med Mads Lebeck.

4. Videreudvikling af den internationale profil. Input fra bestyrelsen. Oplæg og

nedsættelse af arbejdsgruppe. (Dorrit og Lotte).
Dorrit gennemgik oplæg på internationale profil. Oplæg vedlægges referat.
Bestyrelse giver opbakning til, at fundraising gruppen arbejder videre med ideen.
Bekymringen går på fællesskabstanken, hvordan skaber vi fællesskab i det virtuelle
rum.
Det er meget banebrydende og spændende.
Efterskoleforening skal kontaktes, de har etableret en internationale erfagruppe. Lotte
tager kontakt til Efterskoleforeningen.

5. Efterskolens Event d. 29.09.13. Nedsættelse af arbejdsgruppe. (Lotte

fremsender bilag inden mødet).
Lotte præsenterede oplægget til Efterskolens Event.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder videre med dagen.
Janne melder sig! Flere ønskes!! Vi skal gøre brug af skolekreds.

6. Status på Advisory Board. (Dorrit).

Der er aftalt møde på Prindsen. 27.08.2013, kl. 19 – 21.

7. Ansøgning om godkendelse af Ros Efterskole til Undervisningsministeriet.

Hvem er tovholder?
Janne er tovholder og kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.

8. Økonomi. Bl.a. status på medlemmer af skolekredsen. (Janne).

Der skal sendes en personlig reminder til alle skolekredsmedlemmer.
Janne og Lotte.

9. Gennemgang af bestyrelsens arbejdsopgaver/opgavelisten – de 9

arbejdsgrupper. (Torkil).
Torkil gennemgik arbejdsopgaver og opdaterer opgavelisten.
10. Evt. Henvendelse fra Kanal Roskilde vedr. TV indslag om Ros Efterskole.

Torkil takker ja til Kanal Roskilde.
Lotte forslår vi skal tage kontakt til TV Lorry.
Næste bestyrelsesmøder
Mandag 26. august 2013 – Janne bager selv! – hos Janne
Onsdag 18. september 2013 – hos Lotte

Lærke har brug for, at der bliver fortalt mindre og at bestyrelsen kun skal tage
beslutninger. Øvrig bestyrelse bakker op.

