
Dagsorden til bestyrelsesmøde på 
Kassebølle d. 23/11-2015 kl. 18.30-21.00 

Tilstede: Peter, Tania, Jeanne, Kira, Lone, Benny, Pedro og Bitten 

Fraværende: Ann-Charlotte og Jonathan 

 

Referent: Bitten 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Vi mangler enkelte  underskrifter ellers godkendt. 

 

2. Nyt fra skolen 

Anne-Dorthe kunne ikke være her, men Jeanne nævner, at medarbejderne 

ønsker økonomi til mere kursusvirksomhed.  

– Bestyrelsen opfordrer til at følge skolens kompetenceplan og bruge kurserne 

til gavn både for den enkelte og skolens bedste. 

 

Temadag den 28. Oktober fra Jord til Bord, gik godt. 

Næste Temadag i denne uge skal vi spille skak. 

På fredag er der et offentligt debatmøde her på Kassebølle. 

 

Jan og pedellen er ved at pille svævebanen ned. 

 

“Bag for en sag” i SFO`en har været godt. 

Det er super godt, med den fine PR, der kan ses i medierne. 

 

3. Nyt fra støtteforeningen 

Der er ingen fra støtteforeningen 

 

4. Økonomi og saldobalance 

Likviditeten er sund. Vi må rose medarbejderne, da de har været rigtig meget 

med til at økonomien i dag er sund.  

 

Budgettet bliver justeret og bliver sendt ud til januarmødet til endelig 

godkendelse. 

 

Fokus på PR i forhold til indskoling, dette skal på som punkt, skal der sættes 



penge af til dette punkt? – dette skal tages på næste gang. 

Skal skolepengene sættes op eller ned? 

 

5. Liste (med umiddelbar prioritering) over renoveringstiltag. 

Der bliver afsat penge til renoveringstiltag fra økonomiudvalget; Lone, Kira og 

Benny i budgettet. Der bliver prioriteret en liste over renoveringstiltag i 

samarbejde mellem Peter og Benny ud fra de penge, der er afsat af 

økonomiudvalget. 

 

6. Samarbejde med musikskolen 

Projektdage i foråret med musikskolen.   

Benny og Jens Whinther har haft møde. 

Vi vil løbende evaluere vores samarbejde og bl.a. skabe mere PR omkring det. 

Husk; optræden til Rudkøbing by Night fredag den 27. November. 

 

7. Evaluering stormøde 

Det var meget givende og det gav ny indsigt. Fortælling giver så god mening. 

 

8. Budget 

Se punkt. 4 og 5. 

 

9. Mødekalender frem til generalforsamling 

Datoer indtil generalforsamling: 

  

18. Januar - Ordinær bestyrelsemøde. (husk; planlægning af formålsdebatmøde) 

23. Februar – Formålsdebatmøde. 

23. Marts – Ordinær bestyrelsesmøde 

12. April – Ordinær bestyrelsesmødet 

19. April – Generalforsamlingen 

 

Når der meldes afbud til møder, skal det sende rundt til alle. 

Der skal muligvis laves et mere fyldigt referat. 

Det forventes, at når man ikke har været til mødet, skal man orientere sig. 

Referatet skal sendes ud umiddelbart efter mødet, så alle ved besked. 

 

9. Julefrokost 

17. December – for bestyrelsen. Kassebølle har juleafslutning fra kl. 17 – 19 og 

vi holder så julefrokost i forlængelse af dette, hjemme hos Peter Jølck. 



Forslaget er; at alle tager en ret med meld tilbage til Peter. 

 

10. Evt. 

Benny har haft møde med legepladsudvalget, de er igang. 


