
  
  
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 7. maj 2019  
KL 18.30 

Afbud: Kathrine, Bjørrgitte, Andreas 

7.5.19 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Info fra forretningsudvalget (BB) 

BB og JT ringet op af Bornholms Tidende ifb med regnskab m.m. Der har være en fin artikel. 

 

4. Info fra ledelsen (JT) 

Gavlvinduet ud mod pakeringspladsen er blevet lavet, Der mangler noget omk. 

Brandtrappen. 

Der søges fondsmidler til shelter i samarbejde med lokalforening og naturstyrelsen 

Arbejds PC til lærerne er blevet langsomme, og trænger til en udskiftning. Ian har 

indhentet tilbud og der købes nye 

Telefoni skal ændres, det bliver en forøgelse på 4000 kr. årligt ift. Hvad der er budgetteret 

5. Info fra TR (KN) 

Intet nyt 

6. Info fra medarbejderrepræsentanten (CH)  

Intet nyt 

7. Sygepolitik 

JT og KN laver et udkast til sygefravær for de ansatte til senere vedtagelse. 

8. Alkohol og rusmiddelpolitik 



Der er udarbejdet en alkohol og rusmiddelpolitik. Den vil være at fine på skolens 

hjemmeside. Revideres i ulige år. 

9. Kape – missionsprocessen 

Vi have fundet en dato, men den kunne Karin Pedersen ikke. Hun forslår den 14-15 

september. Vi kommer med et nyt forslag 5-6 okt. eller 25-26 okt.  

10. Breve til skolekreds - og opdatering af skolekredsliste før generalforsamlingen 

Der skal sendes brev ud til skolekreds inden generalforsamlingen. Dette gøres af MH. 

Derefter overgår det til skoles sekretæren. 

11. Valg af nyt medlem i PIF-SP-gruppen? (ML og JT er med i gruppen) 

ML repræsenterer skolebestyrelsen. JT sidder fortsat med. 

12. Generalforsamling 

Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 

13. AL ønsker at udtræde af bestyrelsen, der skal findes en afløser 

Bjørgitte er suppleant og overtager hans plads i bestyrelsen 

14.  Evt. 

Drejebøger: Der mangler at lave nogle. Dette tages op på en senere bestyrelsesmøde. 

 

 

Kaffe/the – Bente 

 

----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

       Bente Brunke   Laura Borne 

 

 

----------------------------------------------  -------------------------------------------------- 

 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 
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Mette Lund    Andreas Lindberg 

 

 

---------------------------------------------  -----------------------------------------------------  

Mikael Hesthaven   Kathtrin Martiny 

 

 

---------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

Ulrik Rosendal-Jensen   Bjørgitte Vivelund Kofoed 

 

 

--------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Katrhine Hjodt Scott Petersen   Jeannett Tankred 

 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Klaus Nielsen    Christina Hallberg 


