Referat af bestyrelsesmøde den 10/4 2008
Til stede var: Eva, Henrik, Karsten, Dorte, Hedvig og Ingelise
Afbud: Ulf og Anne
Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra 26/2-08
3. Oplæggene fra udvalgene fremlægges og diskuteres
4. Den nye skole, hvordan går det, herunder nyt fra kasserer, PBS?
5. Nyt fra skolen, herunder hvordan går det i bh-klassen, 1. klasse og i lærergruppen
6. Kan 4. klasses børn gp i SFO?
7. Eventuelt

Ad. 1: Eva
Ad. 2: Referat godkendt.
Ad. 3: Eva og Hedvig har udarbejdet oplæg om børn med specielle behov og overvejelser omkring
disse. Skal fremlægges i lærergruppen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
Dorte og Anne arbejder med markedsføring og reklame ifht. skolen. Arbejder med følgende
punkter:
Strategi
Synlighed på nettet
Hvordan skaffes der flere elever?
Endvidere har Anne og Dorte taget initiativ til en fest for hele skolen, incl. søskende og forældre.
Festen vil blive afholdt 06.06.08 kl. 17.30 i lokaler udenfor skolen, invitation til eleverne er på vej.
Henrik, som skulle varetage forskellige aktiviteter i bh.klassen, havde ikke noget nyt endnu.
Ad. 4: Bogholder Alle: intet nyt i f.h.t. os.
Lægerne, der har vist interesse for ejendommen, har trukket sig.
Fagforeningen, der ejer ejendommen føler sig formentlig ikke presset til at sælge, de kan vente på
den køber, der vil give den rigtige pris.
Vi aftaler endvidere, at skolen nu sættes til salg hos Nybolig Erhverv, med forbehold for, at vi har
nye bygninger klar til indflytning, inden salg kan effektueres.
Karsten tager kontakt til ejendomsmægler Mikkel omkring ovenstående.
Regnskabet: endnu ikke færdiggjort pga. mangler i bogholderiet.
Lønningsregnskabet har der været problemer med ifht. korrekte koder for indberetning. Det betyder,
at nogle lærere har fået for meget i løn. Ingen har hidtil kunnet hjælpe med, hvorledes det skal
gøres. Det har selvfølgelig kostet Ingelise en del tid.
Vi har fået ny regnskabsmand, Erik Smith Andersen, der også arbejder med regnskaber i sit
professionelle erhverv.
Der er givet frist til 20.05.08 – her skal regnskabet for de første 4 mdr. af 2008 foreligge og være
udarbejdet korrekt. Ellers skal der findes en anden løsning.
PBS har der ikke været tid til at undersøge endnu.
Ad. 5: Ny tilsynsrapport er lagt på nettet.
Der har været yderligere 3 udmeldelser.

Med udgangspunkt i endnu nogle udmeldelser, diskussion omkring dette.
Også diskussion omkring sammenlægning og deling i de store klasser, der besluttes intet konkret,
tages op på næste bestyrelsesmøde. Diskussionen tager sit udgangspunkt i, økonomi, det faglige
niveau og det sociale aspekt i klasserne.
Ad. 6: Da det ikke står nedskrevet nogle steder, at 4.klasses børn, kan blive gående i SFO-en, har
nogle forældre fået den information, at det kan de ikke, baseret på de gængse regler.
Men det slås hermed fast, at vi er fleksible på skolen omkring dette, og man kan godt beholde sin
plads i SFO-en i 4. klasse, hvis man måtte have behov herfor. Det er der tradition for på skolen.
Ad. 7: Ledelse og bestyrelse er nu forsikret gennem Nassau.
Ad. 8: intet under dette punkt.
Referent
Eva

