Referat, Elevrådsmøde d. 21. April 2015
Formandskabets beretning:
Vi har snakket med Ib:
Det nye formandskab skal ned til næste samling og forklare rygerne, hvor de skal stå og ryge.
Sæben fra badene er ikke parfumefri, kun mild.
Vandautomaterne bliver nu rengjort på toppen.
Idrætslærerne har fået kursus i, hvordan udsugningen i omklædningsrummet fungerer.
Bus 760e problemer – snak med Leni på kontoret.
Videre fra sidste gang:
Rasmus snakkede om frivillig indsamling til venskabsskolen i Kenya. Han mener, at
elevrådsrepræsentanterne skal samle pengene ind i klasserne blandt de frivillige bidragsydere. Der
har desuden været diskuteret, om skolen skulle give et bidrag ekstra for hvert bidrag.
Bidraget ligger på 120kr om året. Vi er stadig ikke nået frem til, hvornår betalingen skal falde.
Nye punkter:
Problemer med stisystemet, der forbinder vejen med cykelparkeringen. Vejen er udjævn og
kanten ned til den lukkede vej er meget stejl.
Omklædningsrummene lugter af ”kattelort”.
Sig gerne til klasserne, at oprydningen i kantinen godt kan gøres bedre. Klasserne har ansvaret for
rengøringen i dagtimerne, da kantinen er uddannelsescentrets område og således ikke kantinens
ansvar at holde rent.
Der bliver ikke åbnet op i aktivitetslokalerne, da den facilitetsmæssige standard ikke er optimal –
til gengæld bliver der bygget en ny cafe i samme lokaler i den nærmeste fremtid.
Billardbord ønskes. Man kunne evt. lave brugerbetaling og således dække købsudgiften.
Træningsrummet ville måske blive malet? Det er ikke sket.

Ønske om åbning af hallen og udlån af bolde fra klassernes side. Er det muligt? Grunden til, at
hallen ikke er åben kan være, at man ikke ønsker, at hallen skal blive et værested og dermed gøre
rengøringen dyrere.
Kantinen – folk ønsker mere variation i de varme retter. Givet videre til kantineudvalget.
Vil gallaudvalget forklare hvorfor gallaprisen ligger på 300kr? –Ja, Fordi det er en treretters menu
med velkomstdrink og oppyntning.
Forslag om ekstra undervisning i TI-nspire efter skole. Modforslag – der er masser af guides på
nettet og matematiklærerene til lektiecafeerne kan hjælpe.
Vedtægtsændring fremsat af sekretæren blev vedtaget ved afstemning.
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