
          Referat fra bestyrelsesmødet

           tirsdag d. 6. september 2022

                    kl. 18.30–21.00
                                       

6. september 2022

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Maria Arvidsson (formand, sk)                                   

Lea Munch Marcher (næstformand, fk)          

Mie Petersen (kasserer, fk)                           

Katja Tolstrup (sekretær, sk)                                          

Bjørgitte Vivelund Kofoed (sk)

Frederik Tolstrup (fk)

Lene Thorsen (fk)

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Mødeleder: Bjørgitte Kage/Frugt:

Afbud: Frederik, Heidi (suppl.) Katja, Lea, Silla (suppl.)

Dagsorden

Pkt. Tid Emne Kommentar
Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

18.30 Bestyrelsens opgaver skoleår 2022/23 Suppleanterne deltager. Underskrivning af 
tavshedspligt. Orientering omkring bestyrelsens 
opgaver i det kommende skoleår.
Afbud fra suppleanter.
Målsætning for kommende skoleår:
At øge antallet af elever.
Der er ingen arbejdsgrupper.
Lea er valgt som tovholder for bygning og 
vedligehold herunder kommende arbejdsweekend.
Katja fortsætter arbejdet med fundraising og grøn 
profil sammen med Jeannett, Kathrin, Klaus og Sussi.
Heidi Eisner fortsætter arbejdet med opdatering af 
skolens hjemmeside.

1 18.45 Godkendelse af dagsorden (B)
2 18.55 Budgetopfølgning (O) Vi følger op på årets budget.

Heidi er sygemeldt. Ian og Jeannett arbejder med den 
daglige bogføring, men er ikke helt ajour. Derfor 



ingen budgetopfølgning.
3 19.05 Ønskebrønden (B) Det har været tradition for, at dele af overskuddet fra 

cykelløbet går til den så kaldte ”Ønskebrønden”. Til 
årets cykelløb vil det være sådan, at de sponsorerede 
beløb vil gå til et specifik formål (ting til skolens 
legeplads). Forslaget er at Ønskebrønden afskaffes, og
at vi fremadrettet i stedet har et specifikt formål, vi 
samler ind til. Formanden indstiller til, at bestyrelsen 
accepterer forslaget.
Forslag vedtaget

4 19.15 Anmodning om optagelse i skolekreds (B) Anker Munch anmoder om optagelse i skolekredsen. 
Formanden indstiller til, at anmodningen accepteres.
Anmodning accepteret

5 19.20 Lukket punkt Lukket punkt
19.45 PAUSE PAUSE

6 19.55 Fundraising v/Katja (O/D) Udgår grundet sygdom. Katja orienterer bestyrelsen 
pr mail.

7 20.15 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) Intet at berette
8 20.25 Spørgsmål til orienteringspunkter Skolelederens og formandens orienteringspunkter er 

blevet tilsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen (se
Bilag 2 og 3). De skal være læst på forhånd. 
Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til disse, 
behandles under dette punkt.
Elevtallet pr. 5/9-2022 er 79 elever.

9 20.35 Godkendelse og underskrivning af 
Forretningsorden

Vi godkender og underskriver den reviderede 
Forretningsorden (se Bilag 4, der skal være læst på 
forhånd, så at dokumentet blot kan blive underskrevet 
til mødet)
Forretningsorden godkendt

10 20.40 Evt. Ting til orientering.
Jeannett rejser den 26/9 over til BDO for gennemgang
af eksempelvis ny bogføringslov mv.

11 20.50 Oplæsning og underskrivning af referat Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og alle 
mødedeltagere (ikke suppleanter) underskriver før de 
forlader mødelokalet.


