
Ros	  Efterskole	  
	  

Dagsorden	  til	  bestyrelsesmødet	  tirsdag	  d.	  10.	  december	  2013	  kl.	  17.00	  –	  21.00	  hos	  Janne	  med	  
spisning.	  	  

1. Valg	  af	  referent	  og	  ordstyrer.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  d	  10.10.2013	  Referatet	  er	  
vedhæftet	  

2. Rekonstruktion	  af	  bestyrelsen	  og	  ny	  formand,	  jf.	  mail	  korrespondance	  af	  7.11.2013	  er	  
vedhæftet	  som	  Word	  dokument.	  	  

3. Økonomiudvalgets	  behandling	  af	  statusbrev	  28.10.2013	  vedhæftet	  

Lotte	  fortæller	  om	  forløb,	  brevet	  blev	  smidt	  ned	  i	  valgkampen.	  Vi	  var	  i	  løbende	  dialog	  med	  
Bent	  Jørgensen	  og	  Flemming	  Nielsen.	  Vi	  kom	  op	  på	  økonomiudvalgsmøde,	  desværre	  stod	  
Venstre	  alene	  om	  ønske	  at	  ændre	  betingelserne	  vi	  har	  fået	  Haraldsborg	  på.	  Vi	  blev	  skudt	  til	  
hjørne	  og	  skal	  først	  kontakte	  økonomiudvalget	  i	  februar,	  hvor	  det	  nye	  byråd	  er	  etableret	  

Lizzi	  orienterede	  om	  sin	  valgkamp	  og	  de	  læserbreve	  hun	  sendte	  til	  aviserne	  i	  Roskilde.	  	  

4. Haraldsborg,	  flygtningecenter	  

Lotte	  orienterede	  kort	  om	  at	  Haraldsborg	  skal	  fungerer	  som	  flygtninge	  center	  i	  en	  kortere	  
periode.	  

5. Status	  på	  fondsansøgninger	  

Vi	  holder	  kontakt	  til	  fondene.	  	  	  

6. Ros	  Efterskoles	  fremtid	  	  

• Strategi	  fra	  nu	  og	  til	  1.	  marts	  2014	  

Bestyrelsen	  har	  enstemmigt	  besluttet	  at	  fortsætte	  vores	  arbejde	  med	  etablering	  af	  Ros	  
Efterskole.	  Ny	  status	  1.	  maj	  om	  vi	  fortsætter	  i	  kommune	  eller	  vi	  skal	  kigge	  efter	  ny	  
beliggenhed/kommune	  	  

Undersøge	  muligheden	  for	  lokal	  støtte,	  Stryhns,	  Erhvervsforum,	  Vestergaard(bagage	  
manden)	  	  	  

• Skærpelse	  af	  profil	  



En	  del	  diskussion	  om,	  at	  vi	  hver	  gang	  vi	  for	  oplyst	  nye	  profiler/muligheder	  løber	  vi	  efter	  
dem.	  Vi	  skal	  være	  tro	  mod	  Ros	  Efterskole	  og	  det	  grundlag	  vi	  startede	  på.	  	  

• Ændring	  af	  loven,	  der	  regulerer	  efterskoler	  	  

Janne	  ringer	  til	  dem	  

• Kontakt	  til	  foreningsliv	  	  

Vi	  skal	  henvende	  os	  til	  de	  foreninger	  som	  allerede	  har	  ansøgt	  os,	  hver	  gang	  vi	  har	  lavet	  en	  
kontrakt	  flager	  vi	  det	  i	  lokalpressen.	  I	  den	  nye	  folkeskolelov	  er	  der	  lagt	  op	  til	  et	  større	  
samarbejde	  med	  foreningslivet	  og	  det	  vil	  vi	  gerne	  være	  forgangsmænd	  på.	  

7. Opgaver,	  der	  skal	  løses	  fremadrettet,	  hvor	  vi	  kan	  diskutere	  og	  prioritere	  disse,	  samt	  byde	  
ind	  på,	  hvem	  der	  løser	  hvad.	  (15	  min)	  

• Hjemmeside	  

Hjemmesiden	  kører	  igen,	  det	  var	  pga.	  opdatering	  af	  Monos	  system,	  vi	  var	  blevet	  koblet	  af.	  
Christian	  og	  Mads	  har	  ansvar	  for	  hjemmeside	  

• Prospekt	  

Vi	  skal	  kigge	  på	  indhold	  og	  layout	  skydes	  til	  februar	  2014	  

• Video	  fra	  i	  sommer	  

Der	  er	  ved	  at	  blive	  lavet	  musik	  til	  video.	  Når	  det	  er	  klaret,	  får	  Lynn	  den	  klippet	  sammen	  med	  
en	  medarbejder	  fra	  Danmarks	  Radio	  

• Julekort(byråd,	  skolekreds,	  samarbejdspartner)	  

Et	  elektronisk	  julebrev	  til	  alle	  Stina	  klare	  det.	  

8. Kontakt	  til	  foreningsliv	  

Janne	  tager	  kontakt	  til	  Mads	  om	  at	  udarbejdelse	  af	  hensigtserklæringer/kontrakter.	  
Dykkerklub,	  skiklub,	  roklub,	  orienteringsløbsklub,	  Veddelev	  sejlklub,	  klatreklub,	  sejlklub,	  
Mountain	  bike	  klub.	  

9. Nye	  mødedatoer	  for	  bestyrelsen	  

Bestyrelsesmøde	  den	  11.	  februar	  2014	  kl.	  19	  –	  21	  hos	  Lotte	  

10. Evt.	  

Intet	  under	  dette	  punkt	  



	  


