Referat af bestyrelsesmøde den 20/4 2009
Tilstede: Eva, Per, Gitte, Dorte, Henrik, Mogens, Esben og Karsten (alle)
Per omdelte dagsorden, men da alle var enige om, at den var håbløst for lang, blev den dagsorden,
der blev behandlet som følger:
Valg af referent
Valg af ordstyrer
Kort præsentation af de enkelte
Definition af/behov for formand, næstformand, kasserer
Valg af formand, næstformand og kasserer
Ændring af bogholderfunktion
Indkaldelse til nyt forældremøde
Rygter om tidligere bestyrelse
Bedre kontakt til forældregruppen, hvordan?
Liste over forældremails
Mødeliste
Lokalesituation, hvad gør vi, hvis vi ikke kan flytte
Ingelise
Ansvarsfordeling/forretningsorden mellem skole-ledelse og –bestyrelse
Økonomisk opfølgning
Profilering/markedsføring af skolen
Ny lokalitet
Retablering af hjemmeside
Tilsynsførende
Bestyrelses-ansvarsforsikring
1. Karsten
2. Per
3. Gav et overblik over de enkeltes kompetencer
4. Formand som drivende kraft eller praktisk gris. Der var enighed om, at vores formand skal
uddelegere så meget som muligt og være ansigtet ud mod forældrene.
Næstformand som stedfortræder og derudover have specielt fokus på kontakt til lærergruppen.
Kassererens opgave blev defineret som økonomisk controller.
5. Både Eva og Per blev foreslået som formand, kontinuitet kontra fornyelse. Per blev herefter
ensstemmigt valgt som formand, Eva som næstformand.
Karsten valgt som kasserer, med Esben som støtte på økonomien.
6. Enighed om at fyre Erik, først skal han dog levere de ting til revisor, der mangler til
færdiggørelse af 2008-regnskabet. Formel afskedigelse af Erik sker inden 30/4. Karsten kontakter
revisor med henblik på at få aflyst Eriks kursus hos dem d. 22/4.
7. Esben laver mødeindkaldelse til mødet, der foregår d. 13/5.
8. Eva orienterede om rygter. Indholdet var, at tidligere bestyrelse skulle have planlagt
medarbejderes sygefravær for at underminere Ingelises position. Der var enighed om, at det var
noget vås. Også enighed om, at man i øvrigt ignorerer rygterne.

9. Per arbejder med planer for bedre forældrekontakt, gerne med andres input.
10. Dorte og lærere indsamler forældres mails.
11. Skolebestyrelse mødes igen 28/4 og 4/5, begge gange kl. 20. Møde og fællesspisning 13/5
mellem lærergruppe og bestyrelse kl. 18. Efterfulgt af forældremøde kl. 20.
12. Lokaleudvalg nedsat, Dorte, Gitte, Torben og Mogens. Skal arbejde med planer for ændring af
lokaler. Dorte finder mulige mødedatoer.
13. Dorte kontakter Ingelise, dels for at fortælle hende, at hun er velkommen på skolen og dels for
at få klarhed over om vi kan få en opsigelse.
14. Dorte udarbejder oplæg på ansvarsfordeling, med Per som medspiller. Eva og Jette Laage
fremlægger delvist færdigt oplæg for personalepolitik på lærermøde d. 13/5.
15. Esben og Karsten etablerer overblik over økonomien og vender tilbage.
16. Gitte arbejder videre med folder, Esben hjælper med det sproglige.
17. Mogens og Henrik kigger på dette, i første omgang med fokus på Verahus.
18. Der er hyret professionel hjælp til hjemmesiden. Lærere leverer input.
19. Eva kontakter tilsynsførende om fortsættelse.
20. Eva tjekker bestyrelsesansvarsforsikring, for at se om dækning er person-bestemt.

