
   
 

      

    

Beslutningsreferat, Kursistrådsmøde 
Tirsdag d. 5. marts 2019, kl. 15.30 i Kursistloungen i V8 

Deltagere: Trine, Luca, Kenneth, Monika, 

Benjamin, Casper, Kristin, Elisabeth, Marlene, 
Ronnie, Ida Mari, 

Mødeleder: Casper 

Referenter: Casper 

Emne Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af dagsorden godkendt 

2. Valg af referent Casper 

3. Godkendelse af referat Godkendt 

4. 

Besøg af Operation Dagsværk 

Kontaktperson: Lærke (laerkej@od.dk) 

Forsøger at skabe interesse omkring emnet. 
HUSK: Morgensamling for HF2 

5. 

Besøg af ”bæredygtighedsgruppen” 

HUSK: Morgensamling for HF2 
Inspirationsdag Roskilde Gymnasium 24/4 kl. 14-16.30 – Monika + Elisabeth deltager 
Plakat bliver lavet af Kristin printet af Ronnie 

6. 

Valg af ny næstformand 

Rekruttering gennem morgensamling? 

Monika deltager som suppleant til mødet d. 12/3 hvis ikke Kenneth eller Trine melder tilbage senest d. 
7/3 med ønske om deltagelse. 

7. 

Evaluering af forårsfest 

Røgmaskiner FORBUDT. 
Overordnet set godt resultat. 
100-110 deltagere  Mange enkeltfagskursister. (tælling den 13/3 viste ca. 165 deltagere) 

Ekstra indsats mod den ”unge” klasse næste gang. 
Festudvalget laver evaluering + opsamling. 

8. 
Nyt fra DGS 

Protest mod overvågning under skriftlig eksamen. 
Problematisk for ordblindes hjælpemidler. 
Landsmøde 24-26 april  Monika + Marlene deltager 

9. Fredagscafe den 12/4 
Fredagscafé skal afholdes. Casper deltager i festudvalgets møde d. 13/3 for at få snakket fordeling 
mellem cafeer og fester. 

10. Kulturarrangement 21/3? 
Aflyser vi?  Kulturarrangementer skal startes ”rigtigt” op fra efteråret. 
Vi laver en test run 21/3 og Trine kontakter komiker og derefter Ronnie. 



 

 

 

 

 

11. 

Punkter der skal følges op på fra sidst 

 Ingen undervisning i SSO-dage: Casper i dialog med ledelsen. 

 Hueudvalg: Trine har været til første møde med CL Seifert. 

 Ronnie følger op på skraldespande (bæredygtighedsgruppen) + mikrobølgeovn (ordnet) + 

valgdebat (ledelsen) + lounge (IT + service) (delvis) 

 Trine + Luca undersøger plakater til loungen i Posterland. Kommer med overslag til Ronnie. 

 Casper + Ronnie følger op på kursistrådets økonomi (køb af møbler osv) 

12. 

Evt. 

Kontaktoplysninger til nye medlemmer: 

Jonathan 
Jsh96@icloud.com 
175706 

Resten har Monika sendt via mail til Ronnie. 
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