Referat af bestyrelsesmøde den 28/4 2009
Til stede : Mille, Dorte, Eva. Henrik, Karsten, Mogens, Gitte
Afbud: Esben og Per
Dagsorden:
Valg af referent
Godkendelse af referat fra mødet d. 20.04.09
Opsamling af punkter fra sidst, hvem har nået hvad og hvad der måtte komme herunder.
Kassererens punkt v. Karsten
Nyt fra skolen mv v. Dorte
Brev til forældrene
Diskussion af plan for tiltag, når Ingelises opsigelse foreligger.
Underskrifter tavshedspligt
Evt.

1. Gitte
2. Rettelse til referat fra sidst, derfor blev referatet ikke underskrevet.
3. Opsamling fra sidst:
Dorte har fået indsamlet de fleste mailadresser fra forældrene
Der blev talt om at oprette en ekstern mailadresse til bestyrelsen
Forældrebrevet fra bestyrelsen bliver denne gang printet og omdelt. Fremover vil det blive sendt via
mail. Eva
Karsten har kontaktet revisoren, og der var enighed om at afskedige bogholder Erik Schmidt
Andersen, og dette er gjort.
Dorte har kontaktet Per med henblik på at udarbejde et oplæg om arbejdsområder
ledelse/lærere/bestyrelse/elever
Tirsdag d. 12 maj, kl. 14:30 mødes Plan-B udvalget (Torben, Dorte, Mille, Gitte) for at drøfte
lokaleplaner, hvis vi er på Skjulhøj Alle efter sommerferien.
Ingelise er blevet kontaktet. Dels for at fortælle hende, at hun er velkommen på skolen og dels for at
få klarhed over, om vi kan få en opsigelse. Ingelise fortæller, at så snart hun fysisk har det bedre, vil
hun sende en opsigelse. Hun fortæller også, at hun allerede har det bedre.
Pædagogisk råd arbejder videre med teksten til folderen
Gitte har lavet udkast til folder og plakat. Det blev besluttet at Gitte arbejder videre i samme stil.
Dorte vil gerne have at nogen fra bestyrelsen kigger på hjemmeside konceptet, målgruppe, profil.
Eva og Gitte mødes kl. 19 d. 4.5.

Gitte mødes med Heiko d. 5 maj. For at diskutere hjemmeside og folder. Alle mener, det er vigtigt,
at hjemmeside og printet materiale for skolen har en rød tråd
Tilsynsførende Lilian Scheel ønsker ikke at foresætte samarbejdet. Det accepterer vi, men ønsker
rapporten fra indeværende år. Eva kontakter hende.
Dorte undersøger om friskole foreningen har tilknytning til en ny tilsynsførende.
Eva har tjekket ansvarsforsikringen, og den er fuld dækkende – og billig
Punkt. 4
Karsten fortæller, at regnskabet for 2009 mangler budget. Dorte og Karsten har lavet det i dag, og
det bliver færdigt i morgen, så det når at blive afsendt inden d. 1 maj.
Revisoren har fået den manglede beretning fra generalforsamlingen med rettelser, og det er
accepteret
Underskuddet bliver lige omkring 780.000 kr.
Karsten /Esben mener, at det er meget utilfredsstillende og at vi nu har fundet ny bogholder, så der
ikke fremover kan oparbejdes et så stort underskud.
Overskuddet for 2009 bliver meget lille.
Der er ca. 70.000 i underskud hver måned. Karsten og Dorte har talt om forskellige måder, hvor der
kan spares penge i det daglige og er optimistiske.
Det er en stor økonomisk byrde at have 2 sygemeldte (de første 3 uger)
Talt om en ny rengøringsløsning. Der er ikke tilfredshed med rengøringen.
Punkt 5
Dorte fortæller, at lærerne er glade og tilfredse. Og alle blive nu indkaldt til personlige samtaler.
Inge overtager ledelsen i næste uge, da Dorte skal på ferie.
Nanna og Ingelise er nu sygemeldt på sygedagpenge kontoret.
Jesper og Nina deler Nannas skema. Resten af året fra. d. 11 maj.
Jesper og Nina skriver et brev til forældrene om, hvordan resten af året skal gå.
Dorte afventer friskole foreningen regler mht. fyring

Punkt 6
Forældrebrevet vil blive gennemgået ved næste bestyrelsesmøde d. 4.5 og uddelt til forældrene d.
5.5
Oplæg til udvalg i forældrebrevet. Forældre udvalget fremlægges.
Punkt 7

Dorte er pt. daglig leder og vil gerne være skoleleder, men med en anden struktur end nu og kun
med opbakning fra lærergruppen.
Lærergruppen mødes uden Dorte i næste uge og vil tale om, hvorvidt de ønsker Dorte som
skoleleder.
Bestyrelsen drøfter det samme spørgsmål mandag d. 4.
Punkt 8
Vi underskriver tavshedserklæringer ved næste møde.
Punkt 9
Mille fortæller, at hendes løn ikke er i orden. Hun får udbetalt forskellige beløb.
Der er møde i morgen med BDO om, at de kan overtage lønnen.
Der skal forhandles et tillæg til Dorte i denne periode, da hun nu arbejder 60-70 timer om ugen.
Lokaler:
Ejendomsmægler sørger for plantegning og grundplan til den aktuelle bygning.
Dorthe og Henrik syntes bygningen er fin, men skal ud fra plantegning undersøge om den er stor
nok.
Mogens modtager ikke mails, så ret venligst hans adresse:
mogens.lildballe@gmail.com 21457882

Dorte vil kontakte de forældre, der skylder skolepenge.

