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Mødedeltagere:
Pedro, Benny, Ac,Lotte, Jeanne, Tania, Anne Dorthe, Peter, Lone

Dato: 27/10-2015

Referent: AC

Tid: 18.30-21
Sted: Kassebølle

Dagsorden:

Uddybning:

Ansvar:

1. Godkendelse af
referat og justering af
dagsorden.

Referatet fra forrige gang og fra sidst underskrives og dagsorden justeres.

Pedro

2.

Benny, Jeanne og lærer og elevrepræsentanters punkt.

Nyt fra skolen

Varighed:

Pedro ønsker vi svarer/kvittere på hans mails.

Benny

Benny fortæller om de sidste ugers aktiviteter på skolen.
SFO har gang i efterårs aktiviteter og har bla afholdt hallowen.
Lærerne fortæller at de har det godt og at de trives på skolen.
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3. Støtteforening

Nyt fra støtteforening.

Person fra
støtteforening

Udgår

4. Samarbejde med
musikskolen

Orientering og debat om musikskolen på Kassebølle

Bitten og Benny

Udgår

5. Økonomi og skyldnere

Status på skolens økonomiske situation og saldobalance?

Lone og Kira

Regnskabet for 2016 er gennemgået og budgettet viser et lille overskud.

6. Budget

Gennemgang af budgetforslag for næste år Bilag på mødet.
Regnskabet for 2016 er gennemgået og budgettet viser et lille overskud
Benny sender det på mail til bestyrelsen og medarbejdere, så alle kan
kigge det igennem.
Benny, Lone og Kira kigger budgettet igennem, og til næste møde kommer
de med et udspil til det fremtidige projekt med fokus på de punkter der kan
”arbejdes” med.

Benny, Lone og
Kira

7. Rengøring og pedel

Status på rengøring og pedelsituation.
Rengøringen er ikke optimal som den er nu.
Ud fra budgettet bliver der kigget på hvilke muligheder der er.

Benny, Lone og
Kira

’
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8. Stormøde

Beslutning om plan for afvikling af stormøde d. 3/11-15 Bilag 1
Alle kommer denne aften med en fortælling, de gerne vil dele med resten
af bestyrelsen, lærerne og SFO personale.
Benny laver invitationen og sender den ud til alle.
Peter bestiller mad og drikke til os alle til kl 17.30

Benny, AnnCharlot og Pedro

9. Forretningsorden

Endelig vedtagelse af forretningsorden. Bilag 2
Under punkt 15 er der en rettelse, Benny retter den og ligger den på
kontoret så vi alle kan underskrive den.

Pedro

10. PR

Status fra PR-Hjernerne.
-Kulturnat
-Landart artikel?
-PR-Kalender
Der skal tænkes i nye børn og hvordan vi gør det fremadrettet.
Hvordan kommer vi i kontakt med børnehave børn som kunne være mulige
børn på Kassebølle?

Bitten, Jeanne,
Benny

11. Eventuelt

Alle
Julefrokost?
Vores Kajakker? Vi har 6 kajakker som ligger i bådehuset i Rudkøbing.
Årshjul, Lone laver et, når hun får overskud til det.
Punkter til næste møde:
 Julefrokost
 Budget
 Stormøde evaluering
 Karaktere
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