Referat af bestyrelsesmøde den 17/5 2010
Til stede
Eva, Tina, Karsten, Mogens, Dorte, Heiko og Gitte,
Afbud
Ulf, Jette, Mette
Dagsorden
1. Referent.
2. Politik for børn på skolen med særlige behov (Dorte og Heiko)
3. Tilsynsførende (Eva)
4. Torben (Mogens)
5. Godkendelse af referater fra generalforsamlingen og fra d. 27.4 (alle)
6. Evaluering på skolen (Heiko og Dorte)
7. Fundraisings udvalget (Karsten og Heiko)
8. Nye lokaler (Mogens og Gitte)
9. SFO i ferierne. Forslag fra generalforsamlingen: forældrene passer eller vi lukker helt.(alle)
10. Forældrene efterlyste ved generalforsamlingen, at der bliver opfordret mere konkret til
forældrearbejdet. Vi skal have udarbejdet en forældreliste, hvem kan hvad, og hvem vil (alle).
11. PBS (Gitte)
12. Evt.
Referat
Ad. 1: Mogens
Ad. 2: Dorte og Heiko er ved at formulere en politik. De arbejder videre med sagen og vi tager det
op igen næste gang.
Ad. 3: Skydes til næste gang.
Ad. 4: Karsten tager kontakt til Dyrups og beder dem kontakte Torben direkte. Karsten gennemgår
faktura fra 2009.
Ad. 5: Referater godkendt.
Ad. 6: Heiko og Dorte gennemgik.
Ad. 7: Karsten er tovholder og forsøger at få overblik.
Ad. 8: Mogens svarer ejendomsmægler at vi p.t. udelukkende er interesserede i lokaler, der er
godkendt til skoleformål – med udearealer.
Ad. 9: Debatten fortsætter på skolens hjemmeside. Vi tager en beslutning på næste bestyrelsesmøde.
Ad. 10: Gitte udarbejder oplæg til liste til næste møde. Skolen forsøger at melde tidligere ud, hvis
der er brug for forældreundervisning eller lignende.
Ad. 11: Karsten undersøger ad det vil koste skolen at få PBS.
Ad. 12: Evt.:
Sommerfest 24/6 er samme dag som fodbold DK/Japan. Heiko tager det op på fællesmøde 18/5.
Heiko meddeler, at der nu bliver opsat overvågningskameraer for at undgå yderligere hærværk på
skolen.
Heiko søger fondsmidler til dækning af udgiften.
Maren foreslår ”Tryg fonden”
Næste møde: 22. juni kl. 20:00
Mogens

