Referat af bestyrelsesmøde d. 22.09.09
Til stede: Esben, Eva, Henrik, Mogens, Karsten, Gitte
Fraværende: Per, Dorte
Dagsorden
1. Omtale i Vanløse Avisen:
2. Torbens aftrædelse:
3. Personfølsom sag
4. Indkaldelse til forældremøde:
5. Økonomien
6. Markedsføring
7. Diverse
8. Næste møde
Referat
1. Dorte ønsker, at vi kontakter Vanløse Avisen, for at få dem til at lave en omtale vedr.
skolebytningen. Esben tager kontakt.
2. Vi skal have defineret hvilket værktøj der er Torbens,
Mogens laver aftale med Torben, hvor de får afklaret hvilket værktøj der er hans.
Mogens får Torbens nøgle.
3. Drøftet en personfølsom sag. Referat ligger hos Dorte. Laves af Gitte
4. Laves af Per og sendes til Dorte, som sender det ud via mail.
I indkaldelsen skal der indgå:
Indkaldelse til forældre møde d. 20 oktober. Kl. 19 til Kl. 21. Hvor der også skal varsles stigning af
skolepengene og frugtordningen. Send brevet til Dorte, så sender hun det videre til forældrene.
Per formidler det til forældrene ved forældremødet
Dagsorden til forældremødet:
Kl. 19:00 Per byder velkommen.
Kl. 19:05 Dorte fortæller om nyt ( nyansættelser mv.) fagligt niveau.
Kl. 19:15 Per fortæller om bestyrelsen arbejde siden sidst og om, det syndige rod det er gået op for
os, at skolen har/havde, lokale situationen, forældre opsang ”Vi har alle et ansvar for at reklamere
for skolen..”.. mv.
Kl. 19:30 Karsten fortæller om den økonomiske situation. Inkl. De meget store restancer der er på
skolebetalingen ca. 70.000,Kl. 19:40 pause
Kl. 19:50 Status på udvalg, V/Mogens
Kl. 20:10 fremtiden V/Dorte.
Kl. 20:20 Spørgsmål
Kl. 20:50 Afrunding V/Per.
5. Økonomi:
Kassekreditten er på plads.
Karsten forsøger stadig, at finde en bogholder. Måske kan Henriks kone Anne hjælpe. Karsten tager
kontakt til Anne.
Opgørelsen fra Mille og Nannas fratrædelse er nu redegjort.
Der er for mange restancer på skolebetaling. Karsten kontakter dem det vedrører.
Næste bestyrelsesmøde er d. 20 oktober kl. 17:30 inden forældremødet.
6. Flere elever:
Esben tager en snak med Dorte med henblik, på at lave nogen artikler for skolen.
Flere arrangementer til skolen, måske en avis for skolen.
Folderne skal distribueres.
Film for skolen. Kirsten Stendevad vil lave en film fra skolen. Gitte hjælper med at filme. Kirsten
vil fortælle om skolen fra forældresynspunkt. En overskuds film. Filmes inden efterårsferien.

Gitte og Esben laver folderen færdig inden næste forældremøde.
Gitte sender tekst til Esben.
7. Vi har besluttet at Eva overtager formidlingen af fremtidige dagsordner og mødeindkaldelser. Per
varetager stadig al formidling til forældre.
Mogens taler med Maren om fonds ansøgninger.
Per, undersøger hvordan vi distribuere folderne, så det er klart til forældremødet.
Forslag:
Elever deler dem ud.
Ligger hos ejendomsmæglere
Læger
Tandlæger
Svømmehaller
Børnehaver.
Til forældremødet skal forældrene kunne tage en pakke, med et antal foldere i og anvisning til hvor
de skal aflevere dem. Ca. 5 forskellige steder til hver pakke.
Dorte, følger op på ny tilsynsførende evt. Fra naboskolen
Hvor er referat fra sidste møde????
Alle dem der har arbejdsopgaver i dette referat, sender mails til alle i bestyrelsen, når tingene er
ordnet.
8. Forslag til næste dagsorden:
Ny lærer repræsentant til bestyrelsesmøderne.
Prøve at hjælpe Dorte af med nogen arbejdsopgaver.
Status på nyansættelser
Sygdom hos lærerne.

