
Referat fra bestyrelsesmøde  
onsdag 11. april 2012 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Nyt fra formanden (BB) 

3. Nyt fra ledelsen (OH) 

a. Skoleårets Planlægning - en orientering (OH) 

4. Nyt fra TR (KN) 

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH) 

6. Økonomi (JM) 

a. Fordeling af forskellige kontoafstemninger 

b. Månedens balance 
7. Godkendelse af årsrapporten(BB)  

8. Planlægning af generalforsamlingen 

9. "Ønskeseddel".  

10. Skærver til P-plads – status 

11. Planlægning af det årlige bankmøde 

12. Fra forældrene.  

13.  evt.  

 

 

Referat: 

Referent: Heidi Sofie Hansen 

Tilstede: Ole, Bente, Jesper, Mie, Karl, Mikael, Ulrik, Lotte, Heidi 

Afbud: Vibe, Mette, Klaus, Peter 

Ikke til stede: Karin, Pernille,  

 

1. Godkendt 

2. Hanne Joy stopper desværre pr. 30. juni. Der er fundet en rengøring i sommerferien.  

3. Info fra Ole 



a. Skoleårets planlægning: 1. pæd. dag afholdt, næsten alle møder er lagt ind, 

fagfordelingen er næsten på plads, læsebånd er lagt ind. Ole ser på puljetiden. Alle 

skolens lærere får et gratis kursus i førstehjælp af TrygFonden. 

b. Da Kaj jo stopper hos os fra 30. juni, slås stillingen som teknisk servicemedarbejder 

incl. Rengøring.  

c. 6.-9. kører til Raghammer på fredag, hvor militæret har planlagt dagen.  

d. En præsentationsvideo lægges på forældreintra, så forældrene kan se på den i 14 

dage før den evt. lægges ud på skoleporten. Ole sender info til forældre. 

e. Kunst på skolen produceret af skolens elever – de er så flotte.  

f. Info fra Dansk Friskoleforening ang. specialundervisningspuljen fremover. Denne 

info diskuteres til næste møde. 

g. Der er nu venteliste på indskrivning af elever til skolen på nogle klassetrin. 

4. Udsættes  

5. Udsættes 

6. Økonomi: 

a. Bente skriver ud med en dato for arbejdet med afstemningerne. 

b. Gennemgået, intet usædvanligt. Balance for marts er under udarbejdelse. 

c. Diskussion omkring normeringen i SFOen, dette punkt diskuteres igen på næste 

møde, der indhentes flere oplysninger fra HH  

7. Diskuteret og godkendt. 

8. 10. maj kl. 19:00. Invitationer udsendes 14 dage før, uge 16. Suppleanter på valg: Lotte, 

Karl, Pernille, Vibe, Mette. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jesper, Ulrik, Peter. Ulrik finder 

forslag til en dirigent og snakker med de praktiske grise. Bente sender dagsordnen. 

Forældregrupper på dagsordnen? Bestyrelsen opfordrer forældre til at overveje at opstille 

til bestyrelsen gerne med regnskabserfaring. 

9. Forslaget er rigtig godt og Ole arbejder videre. 

10. Der arbejdes videre (Lotte) 

11. Jesper aftaler med Henrik Dyndegaard. Ole, Ulrik, Bente og Jesper deltager. 

12. Punktet udskudt, bilag under udarbejdelse. 

13. Hvis bussen skal kører tæt forbi skolen om vinteren, skal sneen skubbes helt ned på 

marken, så bussen ikke bliver beskadiget i forbindelse med persontransporten. 
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