Mødeindkaldelse
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde-ordstyre Lotte
Formål med mødet:
Anvendelse af mødets resultat:
Data om mødet

Mødedeltagere: Lotte, Kira, Anders, Bitten,
Peter, Pedro, Tania og Lone.

Dato: 26/5-2015
Referat: Bitten

Tid: 18.30 – 21.00
Sted: Kassebølle
Forbered: Læs bilag 1-4
Medbring: Kalender, madpakke og godt
humør;-))

Dagsorden:

1. Siden sidst
-godkendelse af dagsorden
og referat

2. Nyt fra skolen

Uddybning:

Ansvar:

Kort status fra formand og
justering af dagsorden.
Herunder mødet med Benny
Pedro har talt med Vibeke
Lunddal, vores tilsynsførende
omkring Benny.
Ann-Charlott printer sidste referat
ud til næste gang og husker at
sende alle bestyrelsesreferater til
Jeanne også.

Pedro

Skoleleders punkt
-Herunder de spørgsmål Jeanne
har stillet i sin mail til bestyrelsen.
Bilag A
Lone og Bitten mødes med Jeanne
og får styr på hendes
ansættelseskontrakten.
Der er budgetteret med
ansættelse af 3 fulde stillinger.
Kira og Lone tjekker en ekstra
gang og melder tilbage, hvis der
er ændringer herom.
Jeanne, Lotte og Jens Winther
(Musikskoleleder)har været på
inspirationstur til Tørringfriskole.
De arbejder rigtige meget med

Vari
ghed
:

Jeanne

Side 1 af 4

musik og samarbejde mellem
musikskole og friskole.
Musikskolen vil rigtig gerne
samarbejde med os, da vi har
mange musikskoleelever.
Udvalg: Jeanne, Kira, Anders og
Bitten.
Forslag: et møde med
udskolingen, hvor man hører,
hvilke interesser eksisterer der.
Hvilke lærere brænder for, hvilke
fag.
Evt. 3 ”linjer” – et af dem musik,
de andre står åbne.
3. Nyt fra medarbejderne og
elever.

Ansatte og elevers punkt

Anders

4. Bestyrelsens
forretningsorden og
forventninger

Vedtagelse af forretningsorden for
bestyrelsens arbejde og en ekstra
omgang med forventninger til
arbejde i bestyrelsen. Bilag 1 og
1A
Alle læser forretningsorden til
næste gang og vi gennemgår den
og beslutter og vi har
ændringsforslag. Peter sender
forretningsordenen rundt som
PDF-fil

Bitten

5. Økonomi og skyldnere

Status fra kasser og update på
skyldnere mm.
Kort snak om løn til ansatte.
Det går godt med at få
skyldnerbeløb ind og det går
fremad med økonomien.
Lone gennemgår budgettet næste
gang.

Lone/Kira

Forklaring unødvendig!
Varmvandsbeholderen virker
stadig. Der har bare været
pilfingere J

Jeanne

7. Fotografering (i Pausen)

Billeder af bestyrelsen til
hjemmeside.
Vi tager billede næste gang.

Jonathan

8. Morgensamlingsgulv

Birgit har arbejdet på tilbud og
rejsning af penge til, at få
renoveret/skiftet gulvet i salen.
Næste skæringpunkt for
ansøgningen er i januar 2015.

Pedro

6.

Varmt vand i pige
omklædningen virker ikke
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Kontaktperson til Birgit.
Jonathan/Pedro

9.

Brev ang. rengøring

10. Udvalg

Jette Daibjerg´s brev om
frustrationerne ved
forældrerengøring.
Der skal laves en afklaring om
hvordan vi agere i forhold til
manglende forældre deltagelse i
skolens liv og pligter.
-Hvad kan/skal vi forvente og
hvad gør vi når forventninger ikke
indfries?
Bilag 2
Vi vender den og tager den igen
på næste bestyrelsesmøde. Der er
flere ideer på spil.
Vi tjekker andres skolers ordninger
og Lone & Kira tjekker økonomien.
Benny og Jeanne vender også
problematikken.
Pedro svarer Jette.

Pedro m.fl.

Nedenstående udvalg var på tale
tidligere. Vi skal beslutte relevans
og tjekke op på hvilke personudskiftninger der skal ske!
Eventuelt lave et par nye ad. Hoc.
Udvalg?

Bitten, Kira
Lone

1. Legeplads (Birgit er ved at samle
gruppe)
2. Bygninger – herunder
undergrupper
3. Taget i vinkelhuset (Ingvard
tjekker op på situationen)
4. Rengøringsgruppe (Gwendolyn er
muligvis interesseret)
5. PR & hjemmeside (Peter)
6. Fondsudvalg
7. Musikskolen (Kira og Bitten) 8.
Udvikling af overbygning
9. Lejrskole og ekskursioner
(Gwendolyn)

11. Vedtægterne

gennemgås

Der har været lidt uklarheder om
hvilke vedtægter der er de rigtige.
Bilag 3
Forslagsændring til vedtægter
vedrørende. Dette skal skrives
under. Peter tjekker det op.

Lotte
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12. Ny

leder og
generalforsamling

Status ift. Ny leder. Hvad kan
bestyrelsen gøre for at ny
skoleleder kommer godt fra start?
Fx et fast punkt fra det nye
ledelsesteam, hvordan går det?
Vi skal finde en form, hvor vi
løbende kan ”evaluerer” mellem
leder, bestyrelses, lærere.

Alle

Hvem er tovholder på GF?
Lone er ordstyrer.
Tania indkøber det ”praktiske” og
leverer til Lone.
Lotte står for det musikalske
13. Pædagog

og
læreransættelser

Status ift. Pæd/lærer ansættelser
Torsdag den 28. Maj kl 14.30 –
15.00 finder vi, de endelig
kandidater til samtaler. Lone og
Kira kommer.
Samtaler 2. Juni. I uge 23.kl 15.
Bitten, Pedro og Lotte.

Alle

14. Mødekalender

Mødekalender justeres og
vedtages
Bilag 4
(Problemer med 26. Juni og 13.
Oktober)

Pedro

15. Eventuelt

Alle

Punkter til næste møde:
• Forretningsorden (alle)
• Budgetgennemgang (Lone)
• Rengøring.
• Forsikring (Lone)
• Punkt med
morgensamlingsgulv til
Oktober 2015.
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