
 

  

Bestyrelsesmøde Referat 

8-10 oktober 2021 

  

Pkt. Emne Tid 

  1 MAD 

Referat: 

Bestyrelsen ankommer og spiser mad 

18.00-

19:00 

  Velkomst ved Mille og formalia  

Mødet starter og formanden byder velkommen. Vi vælger desuden også ordstyrer, 

referent og godkender dagsordenen  

 

Referat 

Mille byder velkommen til endnu et møde, og Bjørn gennemgår dagsordenen. 

 

Indstilling: 

Formandskabet har indstillet Bjørn til at være ordstyrer 

Formandskabet har indstillet Elisabeth til at være referent 

Dagsorden er indstillet til godkendelse 

 

Beslutning: 

Bjørn er enstemmigt valgt til at være ordstyrer 

Elisabeth er enstemmigt valgt til at være referent 

Dagsorden er enstemmigt godkendt. 

19:00- 

19:05 

  Status på lokalafdelinger og teams  

  

Vi hører fra jer og fra repræsentanter hos de frivillige  

 

Referat 

19:05-

20:00 



Repræsentanter fra hver lokalafdeling giver en status på deres lokalafdelings 

arbejde. 

Vendsyssel: De er ved at få stablet et arrangement i Frederikshavn på benene. 

Thy: Lokalafdeling i dvæle 

Himmerland: Hvervning er i fokus. 2 nye medlemmer. 

Vestjylland: Ingen repræsentation 

Midtjylland: For nyligt afholdt arrangement, hvor de hvervede 2 lb’ere. De har få 

stablet samarbejde på benene med Østjylland - og vil muligvis udvide det til et 

regionalt samarbejde. 

Østjylland: Ingen repræsentation 

Sydvestjylland: Ingen repræsentation 

Trekanten: Lokalafdeling i dvæle 

Sønderjylland: Lokalafdeling i dvæle 

Fyn: Ingen repræsentation 

Nordvestsjælland: De er blevet fuldt formandskab. 

Østsjælland: Ingen repræsentation 

København: Ingen repræsentation. Lokalformanden ankom først senere. 

Københavns omegn: Ingen repræsentation 

Lolland-Falster: Ingen repræsentation men om lidt bliver den nye drop-in komination 

afprøvet, hvis notatet om lokalafdelingsindsatsen bliver stemt i gennem. 

Sydsjælland: De er i gang med at planlægge to lokalarrangementer. De har midtet 

to lb’ere men er i gang med at hverve nye 

 

Der bliver dispenseret fra forretningsordens 5.1.1 og repræsentanter fra hvert team 

kommer ind og giver en opdatering på teamets arbejde: 

 

Team event og SoME: Clara forklarer, at team 1 arbejder på højtryk med at 

planlægge den kommende landskonference og kører en masse på de sociale medier 

angående det. 

 

Team projekter: Amalie forklarer, at team 2 arbejder med den indledende runde for 

Dm i fagene og holder møder med eksterne samarbejdspartnere. De sidste 

lærekruser er ved at bære blevet afholdt for Peng Pong og WiFIve. Udover det har 

MindME også succesfuldt været prøvet af på de første pilotklasser. 



 

Team medlem/kurser: Lige nu udvikles der rigtig meget på Center for 

Elevrådgivning. Der er kommet et samarbejde op og stå med ViUnge og med 

Minuddannelse. 

 

Konstitueret souschef Jacob Piil kommer ind  ved godkendelse af bestyrelsen jf. 

Foretningsordens 7.5 og præsenterer sig selv, sin nye stilling og sin erfaring i DSE. 

 

Derefter får Elisabeth ordet, hvor hun promoverer for at komme i erhvervspraktik 

som sekretariatsfrivillig, 

 

Bjørn præsenterer notat om lokalafdelingsindsats, der er udarbejdet af Bjørn samt 

medlemskonsulent Lasse. Den nye lokalafdelingsindsats opdeler lokalafdelingerne i 

fire grupper. Hhv. Centrale, fokuserede, almene og dvælelokalafdelinger. Ud fra 

kategorien er det forskelligt hvilken indsats der skal gøres fra sekretariatets side af. 

 

Indstilling: 

Dispensering fra forretningsordens 5.1.1 da de sekretariatsfrivilliges navne ikke var 

skrevet på dagsorden 14 dage før. 

Notat om lokalafdelingsindsats er indstillet til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Dispensering fra forretningsordens 5.1.1 ang. sekretariatsfrivillige Clara, Amalie og 

Shabnam deltager til punktet “Status på lokalafdelinger og teams”  er enstemmigt 

godkendt  

Notat om lokalafdelingsindsats er enstemmigt godkendt og træder i kraft fra den 

11/10. 

 

 

 

2 Suppleringsvalg (Lukket punkt) 

Valg til bestyrelsen 

 

Referat: 

20.00-

20.30 



Benjamin holder sin opstillingstale, og bestyrelsen afholder derefter er tillidsvalg.  

 

Indstilling: 

Benjamin er opstillet som lokalformand for Københavns omegn. 

 

Beslutning: 

Benjamin er enstemmigt valgt som lokalformand for Københavns omegn 

 

 

  5 Status på LK (Lukket punkt) 

Landskonferencen 

 

Referat: 

Der bliver dispenseret fra forretningsordens 5.1.1 og sekretariatsfrivillig Clara 

kommer ind og deltager til punktet. Tiden bliver brugt på, at Clara sætter 

bestyrelsen ind i deres rolle til landskonferencen, og der bliver givet en yderligere 

uddybende status på arbejdet med arrangering af landskonferencen. Konceptet 

bliver også uddybet og dette år et temaet “Trivsel”.  Der bliver lagt fokus på 

hvervningsstrategi og promovering på sociale medier. Bestyrelsen skal prøve at få 

taletid ved deres naboskolers morgensamlinger eller lignende. 

 

Indstilling: 

Dispensering fra forretningsordens 5.1.1 ang. Sekretariatsfrivillig Clara kommer ind 

og deltager til mødet “Landskonferecen” på det belæg, at hun er en af de to 

tovholdere for landskonferencen. 

 

Beslutning: 

Dispensering fra forretningsordens 5.1.1 er enstemmigt godkendt. 

20:30-

21:00 

  6 International tur (lukket punkt) 

 Vi snakker om Danske Skoleelevers store internationale tur  

 

Referat: 

21.00-

23:00 



Som det første læser Bjørn notatet op, og bestyrelsen har mulighed for at stille 

spørgsmål til notatet. Der bliver forklaret om den organisatoriske vigtighed af turen. 

 

Indstilling: 

De fire forslag indstilles til godkendelse 

 

Der indstilles fra DSEs ledelse til at DSEs bestyrelse vedtager, at DSEs ledelse kan 

arbejde videre med et rejseforslag plus London (BETT) turen, og senere hen træffe 

en endelig beslutning om rejsedestinationen for internationaltur 2022. Dette skal 

ske udgangspunkt i de to vedtagende rejseforslag. 

 

Indstilling på at der skal vælges mellem enten rejsen til Central- og Vesteuropa, 

Norden eller Canada. 

 

Formandskabet indstiller til, at der nedsættes et udvalg bestående af formandskab 

samt fire øvrige bestyrelsesmedlemmer, der senere hen skal beslutte hvem af de 

ansøgte, der skal med på international tur. Konceptet går på, at alle skal have 

muligheden for at søge ind på international tur, men udvalgets opgave er at have 

henblik på opstillinger til det kommende skoleårs formandskab. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen har enstemmigt godkendt de fire forslag. 

 

Bestyrelsen giver ved lukket afstemning DSE ledelse kompetence til at arbejde videre 

med et rejseforslag plus London og senere hen træffe en endelig beslutning. 10 for. 

1 imod. 2 blanke. 

 

Afstemningen mellem de tre ture stod lige (5 på Central- og Vesteuropa, 3 på 

Norden og 5 på Canada). Derfor bliver der stemt igen, hvor der kun kan stemmes på 

Central- og Vesteuropa eller Canada. 7 stemmer på Central- og Vesteuropa og 6 

stemmer på Canada. Derfor er beslutningen, at det er Central- og Vesteuropa der 

bliver gået videre med af de tre forslag. 

 

Indstillingen om nedsættelse af udvalg er godkendt 5 for. 5 imod. 3 blanke. Da der 

var stemmelighed, talte formanden Milles stemme for to jf. Forretningsorden 7.8. 

 



 

Lørd

ag 

    

10 Genbesøg af hjælp vedrørende Outlook, Teams mv. Ved BOJ 

  

Bestyrelsen får opsat deres Teams, Outlook mv. 

 

Referat 

Dem, der endnu ikke havde lært at refundere, får lært at refundere og får opsat  

Ourlook Teams mv. Studentermedarbejder Mikkel deltager ved godkendelse af 

bestyrelsen til punktet jf. Forretningsordens 7.5 og præsenterer bestyrelsen for 

rundringningslisterne i Nemoa. 

 

 

09.0

0-

9:30 

11 Politisk Session v. MILLE  

  

Referat 

Under politisk session laver Mille først en øvelse med bestyrelsen. 2,5 milliarder 

kroner er blevet sat af til grundskolerne. Nu er det bestyrelsens opgave i denne 

øvelse at komme med et forslag til, hvordan fordelingen af disse 2,5 milliarder 

kroner skulle være. Derefter gennemgår Mille for bestyrelsen, hvad der har været på 

den politiske dagsorden i den seneste måned med fokus på mærkesager, 

elevrådsbekendtgørelsen og valgugen. 

9:30-

11.0

0 

  

  

12 Inklusion 

 

Referat 

Bjørn gennemgår udkast til notat om inkludering af bestyrelsen i sekretariatets 

arbejde bl.a. projekter. Bestyrelsen stiller spørgsmål, og der bliver afholdt 

afstemning om, der kan arbejdes videre med det. 

Center for Elevrådgivning - Drop-in og udvikling af materiale 

Lokalafdelinger - lokalafdelingsmøde og lokalafdelingsbesøg 

Elevvenlige kommuner – Faglig sparring på fælles elevråd og NFE 

Peng Pong – eksterne møder og lærerkurser 

WiFive – eksterne møder og lærerkurser 

11.0

0-

12.0

0 



Vi er UMR – Faglig sparring til nye materialer 

 

Indstilling: 

Indstilling om der kan arbejdes videre og ud fra notatet 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen har enstemmigt godkendt, at der kan arbejdes videre og ud fra notatet. 

  FROKOST 

 

Referat 

Der bliver spist frokost og holdt pause. 

  

      

  

13 Inklusion  

  

Referat 

Det står i overstående. 

13.0

0-

14:0

0 

14 Lokaltid til LK 

 

 Referat 

Sekretariatsfrivillig Clara kommer ind og forklarer om lokaltid til LK. Bestyrelsen 

kommer med inputs til, hvad workshops og kurser kunne indeholde til 

landskonferencen. Bestyrelsen sætter sig ned i små grupper og brander på 

lokaltiden til LK med aktiviteter og tema hvad angår trivsel. Dem, der blev hurtigt 

færdige rundringer til deres venner og andre bekendte til LK. 

 

Indstilling: 

Dispensering fra forretningsordens 5.1.1, så sekretariatsfrivillig Clara kan deltage 

til punktet. 

 

Beslutning: 

Dispenseringen fra forretningsordens 5.1.1 er enstemmigt godkendt. 

14.0

0-

16:0

0 



 

15 Lokal Session  

 

Referat: 

Formandskabet forklarer hvad en udtalelse er, og hvad den skal indeholde. Der 

bliver også givet tips til, hvordan en god udtalelse bliver skrevet. Bestyrelsen får tid 

til selv at prøve kræfter med at skrive udtalelser, og de bliver derefter fremlagt for 

resten af bestyrelsen. 

16:0

0 -

18:0

0 

  MAD 

 

Referat: 

Bestyrelsen spiser aftensmad og holder pause. 

  

16 Lokal Session   

 

Referat: 

Det står i overstående punkt 15. 

19.0

0-

20.0

0 

17 Social aften 

  

Referat: 

Der bliver hygget under socialtid. 

20.0

0- 

??-?? 

  

Søndag     

18 Lokaltid  

  

Lokaltid sammen med de lokale frivillige til videreudvikling af politik eller 

opstart på planlægning af arrangement 

 

Referat: 

Bestyrelsen sætter sig sammen regionalt og sparrer med de andre 

lokalafdelinger i deres regioner og udvikler arrangementer. 

09.00-

11.00 



19 Månedens lokalafdeling 

  

Vi vælger månedens lokalafdeling Oktober 2021   

 

Referat: 

Midtjylland bliver kåret til månedens lokalafdeling på baggrund af engagement, 

indsats på hvervning og arrangementer. 

11.00-

11.30 

20 Afsluttende bemærkninger ved Mille  

 

Referat: 

Mille takker for et godt møde og en god weekend. 

11.30-

11.40 

21 EVT: 

 

Referat: 

Der bliver efterspurgt flere penge til lokalarrangementer. Formandskabet tager 

det med videre i DSE-ledelse. 

Der er en efterspørgsel, om hvornår bestyrelsens billeder kommer op på 

hjemmesiden. Det bliver der fulgt op med team 1 om. 

Der er et ønske om, at Nemoa-begivenheden til landskonferencen skal 

opdateres, så der står hvor placeringen præcis er. 

Der er en efterspørgsel efter, at der skal være ro i bes-sovelokale efter 21:00. 

 

 

11.45-

11.55 

22 Mille afslutter mødet 

 

Referat: 

Mille lukker mødet. 

11.55-

12.00 

 


