
Elevsamfundet - Formandens beretning – 2018-2019 
Foreningsåret startede ligesom sidste år med kun lige akkurat kunne samle de efter vedtægterne nødvendige 4 

bestyrelsesmedlemmer.  Vi blev enige om dengang, at nu vi nærmer os 100’års jubilæet, så ville vi holde ud. 

Vi har i dette år afprøvet, med rimelig succes at holde distancemøder via Skype. På den måde kan vi faktisk 

holde lidt flere Arbejdsmøder, ind imellem de ellers vanlige bestyrelsesmøder. 

Men, også dette år har økonomien igen været den største blokering for de aktiviteter vi gerne vil udføre. Derfor, 

har vi som primær aktivitet i løbet at året, udarbejdet ansøgninger til fonde – desværre endnu uden positive 

resultater. I skrivende stund (Medio Marts 2019) har vi én ansøgning ude hos Hulda Petersens Legat som vi 

håber på kan medfinansiere genudgivelse af bogen om Ingrid Jespersen af Japsen i anledning af jubilæet. 

Desuden, har vi nys fået godkendelse til at vi kan ansøge fonde om Digitalisering af skolens arkiv! Dette har vi 

alle ment var vigtigt, idet vi gerne vil dreje foreningens formål i retning af:   

”Elevsamfundet ser sig selv som bindeleddet imellem tidligere elever, skolens historie og nutidens elever og skolen”. 

Eller sagt med et enkelt ord, måske i tidens ånd: Kulturbærer  

Som jeg også nævnte sidste år, havde vores forhenværende formand disse ord i sin beretning for 3 år siden: 

”at vi fremover skal forsøge os med arrangementer, hvor man mødes og oplever noget sammen. Det 

kunne f.eks. være guidede byvandringer eller besøg på offentlige institutioner eller museer” 

Resultaterne har indtil videre resulteret i 2 idébanker (fremfindes under Hjemmesiden – Links): 

• Generelt, for foreningen og dens medlemmer 

• ES’s 100års jubilæum som vi står over for i år 

Spørgeskemaundersøgelse 
Fra 24 Feb 2018 til d.d. har vi fået 9 svar hvoraf de 3 nok er fra bestyrelsen. Vi skal nok sammen læse på de 

indkomne svar, især dem hvor vi beder om Historier, Ideer.  Denne ringe svargrad, blev ikke afhjulpet at min 

egen-sponsorering af FaceBook boost – som skulle gøre den mere synlig for ’venner’ og ’venners-venner’ og 

lign. Samtidigt har vi også SEO (SøgeMaskineOptimeret på dansk) Facebook gruppen.  Jeg har senest fået lidt 

ekstra tips til at vi kan gøre lidt af det samme for vores egen hjemmeside (http://www.ijgelevsamfund.dk) 

Samarbejdet med Skolebestyrelsen.  
Skolens bestyrelse signalerede ved mødet vi havde Januar 2018 at, opretholdelsen af ES skal hvile økonomisk i 

sig selv.  

Dvs vi skal skaffe flere betalende medlemmer eller på anden vis skaffe kapital til vores aktiviteter. 

Senest har Rie foreslået vi overvejer CrowdSourcing og jeg selv mener vi måske kan få foreningen betænkt ifm. 

Testamenter eller Sponsorater, udover vi skal forbedre vores chancer med de legatansøgninger vi er begyndt 

på. 

Hvis vi kan dreje foreningens formål i retning af ”kulturbærer” som nævnt, forudsætter dette nok et tættere 

samarbejde med skolen. Dette vil efter min mening, ikke kunne ske alene igennem Skolebestyrelsen men 

forudsætte at der er udpegede ’kontaktpunkter’ for de emner vi aftaler med skolen skal være 

omdrejningspunkterne. Udover den aktuelle Arkiv Digitaliseringsidé – som dog først skal beskrives mere 

detaljeret - vil BroBygningsideen vi har i vores formålsparagraf, være eksempler på nogle der vil kunne få mere 

’vind i sejlene’ hvis vi har en ’fod indenfor’ skolen.  

Skolen’ og ES’ jubilæer på henhv. 125 og 100 år  
Vi så gerne skolens eget 125 års jubilæum i 2019 slået sammen med ES’s 100års jubilæum. ’Prisen´ for dette, 

kunne veksles med ES bestyrelsens hjælp til diverse tiltag og praktiske hjælp ifm. Jubilæerne. Vi blev enige med 

skolebestyrelsen om at skrive til den ”tovholder” som har fået denne 125 års jubilæumsopgave. 



Det gjorde vi februar 2018. Denne tilbagemelding fra ”tovholder” lod vente på sig, og nu 1 år efter kom 

beskeden at de ikke finder behov for flere ideer end de selv har planlagt og at ”tovholders”  kommissorium er 

"kun" at fejre skolens 125 års jubilæum. Det er besluttet, at målgruppen for denne fejring primært er 

skolens nuværende personale, elever og forældre, sekundært tidligere elever og forældre samt vores 

samarbejdspartnere.” 

Det lader til at være svært at kommunikere, vi har jo ikke ment at vores jubilæum skulle sætte sig præg på 

skolens ditto, men alene at være et tilbud til skolens planlægning af jubilæet. 

Vi skal derfor tilbage til vores idebank, og måske tilbyde en Årsfest til at fejre den runde dag, med selvbetalt 

middag. Og så håber vi som sagt at vores fondsansøgninger kan bringe lidt mere aktivitet henover året. 

Når skolens vedtægter er ved at blive revideret i denne tid, er bliver ES’s rolle måske reduceret i 

bestyrelsessammenhæng. Når der foreligger et udkast får vi det til ”høring” i vores forening.  

 Vi går derfor den kommende tid i møde med en del usikkerhed om ES’s fremtid på den lidt længere sigt. 

Peter Rosenberg,  

Brønshøj, 21-3-2019 


