
Bestyrelsesmøde	  i	  Klassikerforeningen,	  onsdag	  d.	  12.	  november	  2014	  
	  
Til	  stede:	  Hans,	  Rasmus,	  Christel,	  Katri,	  George,	  Jesper	  og	  Mette	  
Referent:	  Mette	  	  
	  
1)	  Praktiske	  detaljer	  om	  generalforsamlingen	  
Gennemgang	  af	  enkelte	  punkter	  på	  dagsordenen	  
Diskussion	  af	  hvorvidt	  næste	  års	  generalforsamling	  kan	  ligge	  på	  et	  andet	  tidspunkt	  og	  dermed	  
sikre	  et	  større	  fremmøde	  
	  
2)	  Gymnasieudspillet	  
Formanden	  orienterer	  om	  det	  kommende	  gymnasieudspil,	  der	  formentlig	  vil	  komme	  inden	  
for	  de	  næste	  par	  uger.	  
	  
3)	  Den	  ny	  bestyrelse	  
Jesper	  Thomsen	  Lemke	  har	  valgt	  at	  træde	  ud	  af	  bestyrelsen,	  og	  i	  stedet	  opstiller	  Lasse	  
Pedersen	  fa	  Silkeborg	  Gymnasium	  
Kassererposten	  bliver	  hermed	  ledig	  og	  skal	  ved	  det	  konstituerende	  møde	  i	  januar	  overtages	  af	  
en	  af	  de	  nuværende	  bestyrelsesmedlemmer	  
	  
4)	  Logos	  
Hans	  orienterer	  om	  Logos,	  der	  på	  forsøgsbasis	  er	  udkommet	  elektronisk	  på	  foreningens	  
hjemmeside	  (Logos	  nr.	  3	  2014).	  I	  den	  forbindelse	  er	  der	  udsendt	  spørgeskemaer	  til	  
medlemmerne,	  der	  bl.a.	  viste,	  at	  foreningens	  medlemmer	  er	  meget	  polariserede	  ift.	  hvorvidt	  
Logos	  i	  fremtiden	  bør	  udkomme	  elektronisk	  eller	  i	  en	  ”slankere”	  papirform.	  Et	  slankere	  Logos	  
kunne	  fx	  betyde,	  at	  temaer	  og	  artikler	  udkommer	  i	  papirform,	  mens	  anmeldelser	  og	  
foreningsstof	  lægges	  på	  hjemmesiden,	  efterhånden	  som	  der	  kommer	  aktuelt	  materiale.	  
Bestyrelsen	  vil	  på	  sit	  kommende	  møde	  i	  januar	  tage	  den	  endelige	  beslutning	  om,	  hvordan	  
Logos	  kommer	  til	  at	  se	  ud	  i	  2015.	  
Hans	  meddeler	  desuden,	  at	  Kai	  Verner	  Nielsen	  træder	  ud	  af	  redaktionen	  i	  januar	  2015,	  så	  
redaktionen	  får	  brug	  for	  et	  nyt	  medlem	  
	  
5)	  Økonomi	  
Jesper	  orienterer	  om	  foreningens	  økonomi,	  der	  fremviser	  et	  underskud	  i	  2013	  
Dette	  skyldes	  primært	  afskrivninger	  til	  debitorer	  og	  administrationsudgifter.	  
Kursusregnskabet	  for	  2013	  viser	  også	  et	  lille	  underskud.	  
Ifølge	  Jesper	  bør	  et	  virtuelt	  nummer	  af	  Logos	  i	  2014	  og	  mindre	  udgifter	  til	  bestyrelsesmøder	  i	  
2014	  dog	  få	  regnskabet	  2014	  til	  at	  balancere	  bedre.	  	  
	  
6)	  Næste	  bestyrelsesmøde	  
Klassikerforeningens	  næste	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  d.	  9.	  og	  10.	  januar	  2015	  i	  Aarhus.	  


