Østerskov Elevforening Generalforsamling 08-07-2017

Første gang en person nævnes, er det med fulde navn. Herefter nævnes kun fornavn.
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Anders Gerlev Hansen er valgt som dirigent.
Laura Gerlev Hansen er valgt som referent.
Jonas Glad og Julius Larsen Seerup er valgt som stemmetællere.
2) Beretning fra bestyrelsen
Lasse Jensen fortæller. Bestyrelsen består af Lasse, Astrid Budolfsen og Mark Buje.
Jeppe Fiig og Malthe Johan Bech er suppleanter. Bestyrelsen har (som lovet), lavet så
lidt som muligt.
De har kigget på, om der er brug for en arbejdsskadeforsikring, men det er stadig i
proces. Dette er blandt andet noget der skal kigges på, fordi Østercon også står for
Fastaval Inn. Den koster cirka 2500 om året.
Der bliver spurgt, hvad Fastaval Inn er. Det betyder, at Østercon står for udlejning af
værelser på Østerskov Efterskole under Fastaval. Det betyder for os, at vi tjener cirka
10.000 kroner, men også at vi som forening sender to mand afsted til Fastaval, som er et
relativt stort arbejde. De to står for at tjekke værelser, give nøgler etc. Det er en stor
arbejdspost, som ligger udover det normale arbejde med at arrangere Østercon.
Astrid har valgt at melde sig ud af bestyrelsen op til denne generalforsamling, da hun
ikke mener Østercon er det rette sted for hende, at komme igennem med de ting hun
gerne vil.
3) Fremlæggelse og godkendelse af foreløbig regnskab og budget
Der bliver stillet spørgsmål til, hvorfor Fastaval Inn har givet mindre end normalt. Og om
det er en tendens vi ser. Joan Ladekjaer svarer, at der i år er gået penge til transport og
billet til Fastaval, hvilket ikke tidligere er betalt. Der er blevet brugt cirka 2.000 kroner på,
at to medhjælpere kunne stå for Fastaval Inn.
4) Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
5) Valg
Der er oprindeligt kun valg hvert andet år, men da Astrid er trådt ud af bestyrelsen, skal
der vælges et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv internt.
I år skal vælges:
a) Et bestyrelsesmedlem: Joan Jørgensen stiller op, som den eneste. Joan
fortæller hvem hun er og hvad hun kan. Et af hendes fokusområder er lovgivning
og at Østercon overholder lovgivningen. Joan er valgt, efter der er blevet spurgt,

Østerskov Elevforening Generalforsamling 08-07-2017

om nogle var imod valget af hende.
b) To suppleanter: Malthe Beck stiller op in absenthia. Jeppe Fiig stiller op, men
trækker sig, efter Rikke Østergaard stiller op. Rikke Østergaard stiller op. Der er
afstemning, så vi kan afgøre hvem der skal være førstesuppleant og hvem der
skal være førstesuppleant. Der er 23 stemmeberettigede. 21 stemmer på Rikke
og derfor er hun valgt som førstesuppleant. 2 stemmer på Malthe.
c) En revisor: Anders Hansen stiller op og er valgt, da ingen har mistillid.
d) En revisorsuppleant: Jonas og Julius Larsen stiller op. Da det er de to
stemmetællere der stiller op, vælges to nye stemmetællere, nemlig Rikke og
Signe Feldtstein. Jonas får 9 stemmer. Julius får 10 stemmer. Der er 6 der
stemmer blankt. Man må gerne stemme flere gange og det er ikke alle der har
stemt.
6) Eventuelt
a) Diskussion af vedtægter, er det tilladt at tage gæster med til Østercon, som ikke
har gået på Østerskov/har en tilknytning til skolen.
Vedtægterne er lidt utvetydige, da paragraf 6 siger noget om hvem der må være
medlem af foreningen, mens formålet siger noget om, hvem der må deltage i
Østercon.
Julius foreslår, at vi bruger lidt tid på at meningstilkendegive, mens det bliver
bestyrelsens opgave at fremsætte et vedtægtsændringsforslag til næste
generalforsamling.
Der bliver snakket om, at det bør være hovedarrangøren der bestemmer hvem
der må komme med, mens andre mener det bør være de samme retningslinjer år
efter år. Nogle mener det ville være en ide at holde arrangementer lukket i
starten, men holde gammel elevdag kan være åben for alle. Det bliver foreslået,
at gamle elever og ansatte har førsteplads til de pladser der er på Østercon. Det
bliver påpeget at Østerskov er en speciel verden og vi gør nogle ting her, som
man måske ikke ville gøre andre steder, og der skal på Østercon være plads til,
at man ikke skal begrænse sig selv i forhold til sociale koder fra
“udefrakommende”. Det bliver foreslået at der er X antal pladser hvert år, til folk
som mener de har brug for at have gæster med. Andre efterskoler har en
ordning, hvor man som jubilar må tage gæster med, mens andre ikke må. Der
bliver spurgt om, hvornår man har en tilknytning til skolen, altså hvor stærk skal
tilknytningen være, før man må deltage.
b) Tidspunkt for Østercon, hvornår skal det ligge? Primært affødt af, at vi ikke har
mange deltagere (i år cirka 50, sidste år cirka 80, foregående år cirka 100-110).
Der er mange rollespil i løbet af sommerferien som gør, at det er svært at få
mange deltagere til Østercon, så længe det ligger i juli.
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Vi bliver bedt om ikke at komme med datoforslag, men diskutere hvorvidt
Østercon kan/bør flyttes.
Der vil altid være folk som ikke kan deltage, da der altid er rollespil. Det bliver
diskuteret, hvorvidt vi kan tillade os at smide elever ud i løbet af året og overtage
for at lave gamle elever. Bestyrelsen arbejder allerede på at snakke med Lunau
om dette. Vi har ikke fat på de nye årgange, vi har ikke deltagere fra den nyeste
årgang. Vi kan ikke fortsætte med Østercon, hvis vi bliver ved med at have så få
deltagere. Det bliver foreslået at samarbejde med de store rollespil, så vi ved
hvornår de ligger og derfor hvornår vi kan ligge os. Der bliver advaret mod slut
forår/start sommer, da der her er eksamen. Vi burde være en con der stiger i
antal deltagere hvert eneste år, men det gør vi ikke. Der mangler reklame for
Østercon.
c) Hvordan får vi flere deltagere?
Der bør laves bedre markedsføring, hvilket bestyrelsen er klar over. Konkrete
forslag kan sendes til dem.
Skolen har generelt lukket mere af for gæster i løbet af året, hvilket gør, at der
kommer mindre bånd mellem gamle og nuværende elever. Vi bliver ikke i samme
grad venner på tværs af årgangene, hvilket gør, at de nye elever måske ikke er
klar over de skal til Østercon. Der bliver peget på en problemstilling omkring, at
der ikke er en kritisk masse som mener, at det er en god ide at deltage i
Østercon. Nogle påpeger, at vi ikke bør fokusere på de årgange vi har mistet,
men på dem der kommer fremover. Der bør være mere oplysning omkring
Østercon. Hvor mange elever melder sig ind i facebook gruppen for gamle
elever?
Lasse genfortæller, at Lunau har sagt, der er flere segmenter af gamle elever,
der er nogle som kommer til Fladlandssagaen, der er nogle der laver Østerskov
Akademi og der er nogle som kommer til Østercon. Hvordan får vi fat i de andre
grupper?
Nogle mener der skal laves flere arrangementer, specielt noget der indebærer at
folk kan bruge deres skærm. Generelt mangler der aktiviteter på Østercon, da
der ikke sker så meget på Østercon. Der er et problem med, at folk ikke dukker
op til de arrangementer der er planlagt.
Det bliver diskuteret, om baren er en forhindring for, at der sker flere aktiviteter i
løbet af dagen. Østercon er lige nu en afspejling af hvad dem der arrangerer
Østercon gider lave. Alle er velkomne til at lave noget mere/andet. Der er en
gruppe gamle elever, som kun gider deltage til Østercon, hvis der er alkohol.
Der bliver opfordret til at skrive rundt til folk privat, simpelthen bliv din egen lille
ambassadør for Østercon og skriv rundt privat til dem du gerne vil have med.
d) Information på hjemmesiden
Der mangler information på hjemmesiden, både om hvad Østercon er og laver,
samt vedtægterne.
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I tilmeldingen mangler der en tilkendegivelse af, at man accepterer at melde sig
ind i hjemmesiden. Der mangler en tilkendegivelse om, at man tillader der bliver
lagt billeder ind af deltagere.
Der mangler noget kommunikation mellem dem der arrangerer Østercon og dem
der laver hjemmesiden. Dem der laver hjemmesiden er ikke professionelle og de
gør deres bedste, men det er klart, det kan gøres meget bedre, hvilket
bestyrelsen også er klar over.
e) Hvad skal vi bruge vores penge til?
Der skal være en snak om, hvad vi skal bruge vores penge til fremadrettet. Er det
på Østercon eller på skolen? Hvilken retning skal vi gå i?
Vi har pt. Cirka 40.000, men bestyrelsen ønsker også at have en buffer altid, på
cirka 20.000. Så det er ikke alle vores penge der skal bruges i vildskab, der skal
også være en buffer i forhold til, hvis vi kommer til at smadre et eller andet på
Østercon.
Herunder listes nogle forslag:
i)
Det bliver foreslået, at der bruges nogle penge på arrangementer på
Østercon. Altså investere i at få flere deltagere.
ii)

Investering i PR. Plakater.

iii)

Løn til nogle lærere, som kommer og laver noget på Østercon.

iv)

Det bliver foreslået at betale noget tilbage til skolen i gaver, noget de
kunne ønske sig.

v)

Østercon er et sted man kan udvikle nye arrangører, hvilket gør, at det er
rart vi har penge til at “fejle”. Altså penge vi bare har stående.

vi)

En pulje penge man kan ansøge om, for at bruge andre steder end
Østercon.

vii)

Billigere at være på Østercon.

viii)

Gaver til Østerskov.

Hvis man gerne vil have fat i bestyrelsen eller sende forslag ind, så sker det på:
ostercon@gmail.com

