Bestyrelsesmøde d. 22. juni kl. 20.
Til stede:
Eva, Karsten, Mogens, Dorte, og Gitte
Dagsorden:
1 . Valg af referent.
2 . Politik for børn på skolen med særlige behov (Dorte og Heiko)
3 . Torben (Karsten vil gennemgå faktura)
4 . Nyt fra fondraisings udvalget (Karsten)
5 . Kontakt til ejendomsmægleren. (Mogens)
6 . SFO i ferierne
7 . Økonomi (Karsten)
8 . Salen (Gitte)
9 . Forældrelister (Gitte)
1 0 .Jonas
1 1 .Souschef
1 2 .Dortes mail
1 3 .Tilsynsførende (Eva)
Referat
Ad. 1: Mogens
Ad. 2: Skydes til næste gang.
Ad. 3: Skydes til næste gang.
Ad. 4: Det er svært for Karsten at få overblik over hvilke udvalg, der (stadig) eksisterer. Vi
skal indkalde til nyt forældremøde og få styr på grupperne samt sørge for bedre
fremdrift.
Ad. 5: Som situationen er nu, er der ingen grund til at se på nye bygninger.
Ad. 6: Vi har besluttet, at der fremover skal indbetales et depositum på 100 kr. pr. dag i
småferierne. Beløbet indbetales forud og tilbagebetales ved feriens udløb.
Ad. 7: Vi har fået styr på udgifterne. Der bliver sparet. Næste år er der tilmeldt 60 elever, så
det ser fornuftigt ud.
Ad. 8: Salen trænger til en større renovering. Nyt gulv, maling af lofter og vægge, bygning
af ”kasse”bænke med videre. Der er brug for stor opbakning.
Ad. 9. Gitte arbejder videre.
Ad. 10: Jonas rejser med sin mor til New Zealand; men ønsker at komme tilbage til skolen om
et halvt år - for derefter (måske) at tage til NZ igen.
Vi finder ikke løsningen god men giver Jonas lov. Dorte gør forældrene opmærksom
på de pædagogiske betænkeligheder desangående.
Ad. 11: Heiko har i det forgangne år virket som en god sparringspartner for Dorte.
Vi har besluttet, at han fra det nye skoleår udnævnes til souschef.
Ad. 12: Udgår
Ad. 13: Vi fortsætter den nuværende ordning.
Næste møde: Torsdag den 12.08.2010 kl. 20:00

