
Bestyrelsesmøde 6. Januar 2015 18.30 - 19.00 

Planlægger ekstraordinær generalforsamling. 

Deltagere: Lone, Lise, Kira, Ingvard, Kristina, Peter og Bitten 

Fraværende: Torben og Jonathan. 

Ekstraordinær generalforsamling. 6. Januar 2015 kl 19.00 

Dagsorden: 

Referent: Bitten. 

1.Valg af dirigent: Lise (Godkendelse af dagsorden og indkaldelse) 

2. Godkendelse af forlængelse af skolens kassekredit hos Nordea 

(Lone) 

Godkendt. 

3. Ønske om at 2 forældre deltager i bestyrelsesarbejdet i perioden frem 

til den ordinære generalforsamling i april 2015 (Bitten) 

Selina stiller op til denne periode. 

Vi skriver ud til forældrene, det kan være, der sidder en eller 2, der 

kunne være interesseret. 

Vi bliver opfordret til at lave en oversigt over konkrete opgaver, det er 

nemmere for forældrene så at byde ind. 

4. Der blev indgået forlig med Trine Egede i forligsnævnet d. 5. januar 2015, derfor blev der 

udelukkende læst op, hvad vi som bestyrelse må sige. 

5. Eventuelt. Vi samler tagplader ind til taget i vinkelhuset. Der er forældrebl.a. Morten 

Andersen, der sætter det op gratis. Morten Andersen er tovholder. Der blev igen opfordret til 

sponsorering af en eller flere tagplader. En tagplade koster ca. 80,- kr og man kan indbetale 

på skolens konto.reg. nr. 5630 konto nr. 8250021020. Skriv tagplade på indbetalingen. På 

forhånd tak. 

Bestyrelsesmøde i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling. 

Dagsorden: 

Fastsættelse af dato for næste møde 20. januar 2015 kl 19.00 

Opgaver der skal løses inden næste bestyrelsesmøde. 

• Morgenfritteren (Jeanne og Ingvard) 



• Hjemmesiden. Betalingen er gået igennem til formiddag. 

Peter skal sørge for at offentliggøre bestyrelsereferater og skemaer 

inden næste bestyrelsesmøde. 

• Jeanne kontakter Steen Juler an.g. den gamle hjemmeside, så den 

kan blive lukket ned. 

• Telefoner - vi har ikke noget telefonnet, der fungerer. Lykka er gået ind 

i det. Jeanne har bedt Jonathan om hjælp. Jeanne ringer til Leif, hvis 

det ikke lykkedes med Jonathan 

• Orienteringsbrev til forældre næste fredag den 16. jan skrives af 

Ingvard 

• Opdater likviditetsbugdettet og udredning med musikskolen. 

Nyt fra Jeanne: 

• Anne-Marie ansat tidsbegrænset i Fritteren. Hun er med i frikvarterne. Der er nu 2 på 

i hvert frikvarter. Indtil videre ind til sommeren. 

• Carmen har lavet et stort overleveringsarbejde til Tilde, der som årsvikar overtager 

sprogfagene. 

• Vicki er rigtig god for skolen og har stor erfaring. 

• Arne, historielærer, var ungerne super glade for. 

Forslag: Vikarliste over gode vikarer. 

Taget i vinkelhuset: 

• Morten Andersen er tovholder for indkøb af materialer til taget. 

omkring 40.000 - 50.000. Morten med flere lægger ud og regningen 

betales af skolen, når der er råd. Forventeligt til sommer. 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

• Morgenfritter. Hvordan fungerer det forsikringsmæssigt med forældre i Fritteren? (Ingvard 

tjekker det forsikringsmæssige vedr. forældre i Fritteren.) 

• Ansættelse af pædagogisk medarbejder til Fritter. Hvad er det 

timemæssigt? Der er talte om en vikarstilling indtil sommerferien.• Hjemmesiden - 

hvordan? fremadrettet. Hvad skal den indeholde? 

• Bus (Kristina beder Stefan om, at sætte bussen til salg via den blå 

avis) 

• Lave en liste med ad hoc opgaver. 

• Friplads penge - afklares 

• Opkrævning af skolepenge, der ikke er blevet betalt. 

• Økonomi. 1 spørgsmål vedr løn. Lone og Kira tager kontakt og forklarer det. Jeanne skal 

have sine tillæg, det skal der også styr på. Udløser 27 timers undervisning ekstra 

undervisningstillæg. Kontakt til Friskoleforeningen. 



Evt. 

Lone minder om tavshedspligten. 

Jeanne nævner, at der ikke er blevet lavet en fast aftale om, at Jeanneer konstitueret til 

sommer. Hun er der indtil videre. 

 


