
 
 
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
tirsdag d. 7. februar 2018 kl. 18:30 

 

Aakirkeby 02.02.18 

Tilstede: Andreas, Jesper, Vibe, Kathrin, Birthe, Laura, Bente, Mette, Christina, Lisbeth. 

Ulrik fra 19:30 

Afbud: Klaus, Mikael 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB 

Ny regnskabsbekendgørelse. Der bliver nogle ændringer i nøgletal. Det koster et 

engangsbeløb til revisoreren på 2250 kr. incl. Moms.  

Ny regel om at man kan indberette årsrapport via elektronisk underskrift. Bestyrelsen 

tiltræder dette. Husk at sende jeres mailadresse til Marianne (Bestyrelsesmedlemmer) 

4.  Nyt fra ledelsen (LN) 

Intet nyt. 

5. Nyt fra TR (KN) 

Udgår pga. sygdom. 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Der er indhentet et tilbud om at sende medarbejderne incl. SFO- personalet på 1. 

hjælpskursus. Det koster 6000 kr. incl. Moms. Bestyrelsen tiltræder dette. 

Ønske fra lærergruppen om at vi er ude i god tid med ansættelse af den nye lærer, således 

at der er mulighed for at få vedkommende med til fagfordeling og planlægning af det nye 

skoleår – selvom vedkommende først skal starte til august.  



7. Økonomi (JM/ URJ)  

Der arbejdes videre med årsrapporten.  

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Intet nyt.  

9. Orientering om forløb vedr. ansættelse af ny skoleleder (LB) 

Vi har valgt konsulentfirmaet Cape-Process og processen er i fuld gang.  

10. Tilbud omkring hjemmeside. 

Vi har fået et tilbud om ny hjemmeside, og som reglerne foreskriver, indhenter vi 

yderligere et tilbud så vi har noget vi kan sammenligne med. Forretningsudvalget har 

bemyndigelse til at vælge det bedste når det er modtaget.  

11. Adgang med Uni C Login (BB) Bilag udsendes separat 

Medarbejder NemId bestilles til de relevante medarbejdere.  

12. Bygningsgennemgang (AL) Bilag udsendes separat 

Ros til Jørn og Andreas for en meget grundig gennemgang og flot forståelig materiale.  

Arbejdsgruppen arbejder videre med en prioriteret liste, nogle af tingene forventes lavet til 

arbejdsweekenden. Punktet tages op igen på næste møde.  

 

13. Penge til morgensang? En ugentlig lektion til Maja betyder hun spiller man+tors+fre, 

hvilket vil højne kvaliteten. Det bevilges.  

 

14. Friluftsliv – vi har fået en Kendis på krogen! (LB/KN) 

 

LB og KN arbejder videre på det og får aftalen endeligt på plads. – LB er tovholder.  

             

           

15. Evt. Intet at bemærke.  

 

 

       

 

                           

                                        Kaffe/the - Vibe 



 

 

 

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

       Bente Brunke   Laura Borne 

 

 

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

 Jesper Marker   Vibe Petersen 

 

 

 

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

                   Mette Lund               Ulrik Rosendal-Jensen 

 

 

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

       Mikael Hesthaven   Birthe Kristoffersen 

 

 

 

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

     Kathtrin Martiny         Christina Halberg 

 

 

 

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

Klaus Nielsen    Andreas Lindberg 

 

 

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

Lisbeth Nygaard 


