
Referat af bestyrelsesmøde 
d.18.2.2013 
kl. 17:00 på lærerværelset. 

Tilstede: Bente (BB), Birthe (BG), Mette (MLu), Mie (AMH), 
Matilde (ML), Vibe (Petersen), Peter (PS) og Karin (KTL-referent). 
Heidi (HSH) deltog fra punkt 6.a. 
Afbud: Klaus, Ulrik 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Godkendt med tilføjelse af orienteringspunkt under eventuelt 

2. Nyt fra formanden (BB) 

Årsrapport og afstemning af konti har stået på over en længere periode. Arbejdet er nu 

afsluttet og sendt til revisor. 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

Kontoret har også arbejdet på årsrapporten over en længere periode og der er udarbejdet 

en plan for organisering af næste års arbejde desangående. 

4. Nyt fra TR (KN) – intet nyt 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH) – intet nyt 

6. Økonomi (PS) 

Fremlæggelse af likviditetsbudget 2013 (Bilag 1) 

Godkendelse af revideret budget 2013 (Bilag 2) 

Der er rykket lidt om på budgetposterne, men årets forventede resultat er fastholdt. Det 

reviderede budget blev godkendt. 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Der arrangeres bankospil d. 20.3. 2013 kl. 19 i Samlingshuset, Pedersker. 

Der afholdes loppemarked d. 1.6.2013. Man kan henvende sig i SFOen for at aflevere 

loppegenstande. 

8. Dato for "Tour de Sydbornholms" (cykelløb) fastsættes (BB) 

Sidste år blev der afholdt cykelløb en lørdag og dagen var en officiel skoledag. Skolen havde 

til gengæld lukket den efterfølgende mandag. Det er forældregruppen der er arrangører. 



Det blev besluttet at Tour de Sydbornholms cykelløb 2013 afholdes lørdag d. 14.9.2013. 

Skolen og SFOen holder lukket mandag d. 16.9.2013. 

9. Samarbejde SP-PIF vedr. fodboldbanen (BB) 

PIF deltager ved næste møde. 

10. Skolekreds: Udsende opkrævninger m.v. (BB) 

Den årlige opkrævning af støttemidler fra skolekredsen skal udsendes. Karin udarbejder 

udkast til brev og opkrævning udsendes i starten af marts. Procedure for arbejdet fremover 

skal udarbejdes. Der udføres en opsøgende indsats overfor sidste års afgående 9. klasse 

samt den nye afsluttede klasse i år. Fremover skal familier til alle afgående elever opfordres 

til at fortsætte deres tilknytning til skolen, herunder ved at blive medlemmer af 

skolekredsen.  

11. Generalforsamling 2013 

a. Overblik over hvem der står på valg (KTL) 

Der afholdes Generalforsamling d. 27.5. kl. 18.30-20.00. Der arbejdes på at arrangere 

pyjamasparty for eleverne med pædagogisk opsyn, mens forældrene er til møde. 

- Michael og Karin er på valg i forældrekredsen. Karin genopstiller ikke op. Birthe 

udgår af forældrekredsen, da hendes barn går ud af skolen. 

- Bente og Heidi er på valg i skolekredsen. Heidi genopstiller ikke. Bente modtager 

genvalg. 

- Lotte og Karl er på valg som suppleanter i forældrekredsen. 

- Mette og Vibe er på valg som suppleanter i skolekredsen. De modtager begge 

genvalg som suppleanter. 

Forældre og skolekredsmedlemmer skal oplyses om deres muligheder for at stille op til 

valg til medlemskab af bestyrelsen (man kan møde op på generalforsamlingen eller 

kontakte et medlem af bestyrelsen forinden). 

b. Indkomne punkter til Generalforsamlingen fra forældre (Bilag 3) (KTL) 

- Der er indkommet forslag om forældrekrydser for frivilligt forældrearbejde på 

skolen.  

- Der er indkommet forslag om indhold i valgfag på skolen fremover. 

12. Evt. ML: resultat af SFO forældrenes sommerferieønsker 2013 



a. Forældrene i SFOen er blevet spurgt om deres behov for åbning af SFOen i skolens 

ferie. Det er blevet besluttet, at SFOen holder lukket i uge 30 i 2013. For at sikre at 

forældrene får ordentligt besked sendes brev ud med posten til alle forældre. HH + 

ML laver udkast til brev.  

b. Husk at rengøringsdag i år afholdes d. 22. + 23. 6. 2013! 

 

 

(Tak til Mette for dejlig mad!) 

 

 

 


