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

Mødedeltagere:
Lone, Tanja, Kira, Benny, Pedro, AnneDorthe, Peter, Lotte, Bitten og
Lene

Dato: 18/1-2016
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.
Pt. 97 elever på Kassebølle.
Der bliver drøftet lejrskole og der arbejdes på det fremadrettet.
Teamdag onsdag om musik, bevægelse og leg.
Der sker en del aktiviteter i Fritteren og bl.a. søges der madrasser via
Nordea Fonden.
Rengøringsdag efterlyses.

Benny

Nyt fra skolen

Varighed:
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3. Støtteforening

Nyt fra støtteforening.
Benny samler de oplysninger og fakta ind, vi har omkring gulvet i
morgensamlingssalen og taler med støtteforeningen om de næste skridt i
sagen. Vi tager punktet på igen til næste møde. Støtteforeningen vil gerne
søge fonde til istandsættelse af morgensamlingssalen. Vi kan muligvis også
spare energi på den konto fremadrettet.
Støtteforeningen er også opmærksom på evt. renovering af køkkenet, så
det bedre kan bruges til udlejning og undervisning, de går selv videre med
det.
Bestyrelsen bakker op om, at Støtteforeningen får udarbejdet en
energirapport til Kassebølle.
Der er i øjeblikket 38 medlemmer af støtteforeningen. De vil gerne have
flere medlemmer og de arbejder på, hvordan medlemstallet kan øges og
hvordan de kan blive mere synlige.
Bestyrelsen værdsætter virkelig det store arbejde, der ydes i
støtteforeningen for Kassebølle.

Person fra
støtteforening
(Lene)

4. Samarbejde med
musikskolen

Orientering og debat om musikskolen på Kassebølle
Kor – en gang om ugen 45 min. Det bliver nu om onsdag, så det ikke går
ud over en pause. Næste kor-koncert bliver til påskespillet.
Vi arbejder på en koordineret årsplan mellem Kassebølle og Musikskolen.

Bitten og Benny

5. Økonomi og skyldnere

Status og regnskab.
Regnskabet fra 2015 er lige ved at være færdig og det passer meget godt
med det forventede.
Inden bestyrelsesmødet den 16. Marts, vil vi gerne have godkendt
regnskabet.
Det er aftalt, at der bruges penge på vinduer fra 2015 regnskabet.
Vi skal have afviklet bussen.

Benny, Lone og
Kira

Side 2 af 4

6. Budget

Budget diskussion og vedtagelse? (Bilag 1)
Budgettet blev fremlagt og det viser et overskud på ca. 80.000, - kr.

Alle

7. Rengøring

Rengøring - synes ikke det er ok at ungerne bruger deres i forvejen alt for
få timer til det - løsning? Arbejdsdag til rengøring af forældrene
Indtil udgangen af marts 2016 har vi Kurt, der også gør rent. Kurt tager sig
af alle fælles områder og Birgit tager sig af gymnastiksalens
toiletter/baderum.
Benny og lærere finder en rengøringsdag, hvor alle forældre møder ind og
gør hovedrengøring i foråret. Skolen kommer med en plan over, hvilke
områder der trænger.
Den 9. April er der arbejdsdag.

Kira

8. Vinduer

Orientering om indkøb og planlægning af montering.
Vinduerne er købt og betalt. Benny taler med STM og opbevaring. Der er
nedsat en arbejdsgruppe/pedelgruppe, der gør det på egne arbejdsdage.

Benny

9. Clio Online

Skal vi bruge mange penge på denne service?
Bestyrelsen godkender dette.

Benny

10. Kommunikation

Kommunikationen mellem skole og forældre virker endnu ikke optimal.
Dette punkt bliver udskudt.

Peter

11. Formålsdebatmøde

Hvem og hvordan griber vi denne udfordring an?
Formålsdebatmødet er den 23. Februar. 2016.
Hvad kan ungerne vise? Kan vi spise sammen? Kan vi lave noget sammen?
Hvad skal formålet med mødet være?
Vi har talt om, at få en/flere foredragsholdere til at giv debatten et
indspark.
Lotte, Bitten og Benny.

Pedro og Benny

12. PR.

Status fra PR-Hjernerne.
Hvad gøres/tænkes der i forhold til indskrivning i

Bitten, Jeanne,
Benny
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Kan der laves en annonce/ et opslag der kan sendes rundt via Facebook.

Alle
13. Eventuelt
Husk ændret mødedato for bestyrelsesmødet fra den 23. Marts til den 16.
Marts.
Containerne skal flyttes, så forsikringen dækker, hvis der sker noget.
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