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Referat af bestyrelsesmødet den 15. november 2021 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 4. oktober. 
2. Tiltag til at øge kendskabet til vores forening. Fortsættelse af dialogen fra sidste møde og 

prioritering af de kommende tiltag. 
3. Gennemgang af vores hjemmeside. 
4. Balance pr. 31. oktober 2021. 
5. Donationer siden sidste møde. 
6. Indkomne ansøgninger. 
7. Næste møde. 
8. Evt.  

 

Ad1) 
Referatet fra den 4. oktober 2021 blev godkendt. Det blev referatet af generalforsamlingen den 
13. september også. 

 
Ad2) + Ad3) 
Tiltag til at øge kendskabet til vores forening samt gennemgang af hjemmesiden 
 
En rigtig god drøftelse på ny af dette emne, som vi vil vende tilbage til gennem hele året.  
 
Stine, som desværre ikke kunne deltage, har skrevet til os, at hun tænker, at det kunne være 
meget frugtbart, hvis vi kunne tage kontakt til nogen af dem, som vi har hjulpet i tidens løb og så 
netop formidle, hvad støtten har betydet for dem.  
Altså at skabe relation mellem tidligere og nuværende elever. At aktivere nogle af vores tidligere 
elever, som vi har hjulpet i en bestemt sammenhæng. 
Eks., hvis vi har nogle idrætselever, som i dag lever af deres sport og som kan fortælle om den 
betydning, som den hjælp de har fået, betyder for dem i dag.  
Det at komme tilbage til den gamle skole og give noget tilbage kunne være en pointe. 
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Vi slog herefter drøftelsen af punkt to og tre sammen, da de på mange måder omhandler samme 
indsatser. 
 
Der var klar enighed om at få gennemgået hjemmesiden grundigt, så alt er opdateret og står 
skarpt og entydigt.  
Her udover skal vi markedsføringsmæssigt nok koncentrere os mere om de sociale medier end om 
selve hjemmesiden, da disse medier er langt bedre end hjemmesiden til at komme i kontakt med 
omgivelserne på. 
Hjemmesiden skal i stedet bruges som det sted, som der hele tiden linkes tilbage til fra de sociale 
medier, når man eks. vil vide mere om de tiltag, som vi ønsker fokus på.  
 
Blandt flere andre forhold talte vi igen om, hvordan vi på hjemmesiden kan sikre, at vi får gode 
billeder i sær fra de tiltag, som vi støtter. Lige fra musikture til Science, hvor vi sagtens kunne få 
mange flere billeder og gode tekster. 
Altså sådan, at billederne måske bliver omdrejningspunktet for det, der skal formidles på 
hjemmesiden. 
Måske skal vi samtidig lave nogle overordnede temaer, som klasser og lærere, der modtager støtte 
skal berette om efterfølgende for at sikre ensartetheden i kommunikationen på siden. 
For at sikre, at billeder og historier kommer, så betaler vi først det pågældende og tilsagte beløb til 
klassen, når vi har modtaget billeder og tekst. Evt. kan skolen så hjælpe klassen i første omgang og 
herefter sikrer vi, at de pågældende også får afleveret materialet som aftalt. 
 
Vi talte også om, hvorvidt de konkrete links, som kan aktiveres på hjemmesiden lige nu, skal være 
hovedhistorierne, som siden er sammensat af? Hvordan får vi via historierne og eksemplerne 
fortalt, hvad vi står for? 
 
Kunne vi eks. mere målrettet opfordre til, at unge mennesker, som har behov skal søge til 
sprogture eller faglige kurser indlands, hvor vi så vil støtte? Altså at støtte et læringsløft hos den 
enkelte elev!  
Det vil på samme måde kræve, at vi booster dette som et af vores vigtige mål på LinkedIn og FB 
mere end på selve hjemmesiden. 
Dette med sprogrejser aftaler vi afslutningsvis at prøve at gennemføre. Ud over at anvende disse 
kanaler, så gør skolen en ekstra indsats ved at fortælle om foreningen og disse muligheder i vores 
julebrev, der kommer om en lille måneds tid. Skolen hjælper ligeledes vedr. FB, da Vennerne ikke 
har en sådan selvstændig side.  
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Ad4) 
Balance pr. 31. oktober 2021. 
Balancen blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter på kr. 31.540,-  
Udgifter på kr. 17.333,- 
Resultat på kr. + 14.207,- og en egenkapital på kr. 118.949,- 
 
Ad5)  
Donationer siden sidst. 
Det omtalte ark blev gennemgået og godkendt.  
Der var donationer for kr. 3.355,- 
 
 
Ad6)  
Indkomne ansøgninger. 
Der var ingen konkrete ansøgninger, som der skal tages stilling til.  
Anne er dog i dialog med Christian Møller vedr. tilskud til et nyt projekt på skolen. Dette færdiggør 
Anne sammen med Christian. 
Her foruden har vi fået en ansøgning vedr. Science og Master Class fra Preben Sørensen, som er 
koordinator for dette projekt. Dette bliver behandlet i den nærmeste periode, da vi, som de 
tidligere år, meget gerne vil støtte op kontinuerligt til dette flotte projekt. 
 
 
Ad7)  
Næste møde. 
28. februar 2022. 
 
 
Ad9)  
Evt. 
Under evt. foreslog Steen, at vi igen skal forberede en fest som den, vi lavede i 2019 i forbindelse 
med jubilæet. Denne gang skal der dog være meget større fokus på, at alle samtidig bliver meldt 
ind sammen med, at man køber billet til arrangementet.  
Hvem skal være målgruppen, - eks. dem, der har holdt 25 års jubilæum? 
Dette vender vi tilbage til på vores næste møde, men et rigtig godt forslag.  
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Mødet sluttede kl. 19.30 
Ref. Hans Myhrmann 
 
 
 
Anne Wolthers    Mathias D. Laursen 

________________    __________________ 

 

Gitte Busch     Christian Adriansen 

________________    ___________________ 

 

Steen Guldager     

________________      


