Referat fra bestyrelsesmødet d. 21.9.10
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra. 12.08.10
3. Nyt fra kasserer, herunder hvad gør vi med bogholderposten når Anne stopper 30.09?
4. Nyt fra Dorte og Heiko
5. Manuela
6. Sita
7. Retningslinier for børn med særlige behov, se diverse ændringsforslag
8. Klippekort i praksis.
9. Sponsorgaver
10. Hvem tager sig af forældrelisten
11. Evt.
Referat:
1. Gitte
2. Godkendt.
3. Karsten beretter, at økonomien er stabil lige pt.
Karsten er i dialog med SKAT.
Ann holder som bogholder og vores revisor hos BDO vil gerne give os et tilbud, som Karsten
afventer. Alternativt har Mercur bank henvist til et bogholderfirma.
Dorte overvejer at lave lønnen selv.
Karsten har talt med realkredit instituttet, for at høre, om vi kan få afdragsfrihed i en periode, så vi
ikke trækker på kassekreditten. De har talt om at omlægge lånet i stedet.
Karsten fortæller at tilskuddet til skolen næste år, vil være omkring 30-40.000 kr. mindre end i år.
Derfor skal der findes andre indtægter og/eller flere børn.
4. Der er stor søgning til skolen. Og meget fin feedback fra folk der hører om skolen og derefter
besøger den.
1.klasse er lige pt. en udfordring. Skolen arbejder målrettet på at finde løsninger. Susanne er faldet
godt til, alle er glade for hende.
5.
Det blev vedtaget at Manuela skal opsiges ved udgangen af måneden.
6.
Sita er stoppet og Signe ansat. Signe er værdsat af både børn og lærere
7. Vi diskuterede politikken for børn med specielle behov. Den kommer på igen på dagsorden til d.
11.10.
8. Heiko laver klippekort.
9. Sponsorgaver.
Skolen har fået en masse sponsorgaver af en forælder, men der er reklamer på , for slik og Cola.
Vi har endnu ikke besluttet om børnene må få disse gaver. Mette vil prøve at male reklamerne over.
10.
Vi laver ikke en forældreliste, med forældrenes resurser i denne omgang.
11. Eva spørger om der kommer nye kamera på skolen, nu hvor der har været hærværk på dem der
er. Det gør der, og Heiko overvejer om der måske skal kamera indendørs også.
Næste møde d. 11.10.10 kl. 20:00 på skolen
Gitte

