Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12. marts 2014
Afbud: Tom, Tina
Tilstede: Thomas, Charlotte, Lea, Ea, Louise, Trine, Dorte, Heiko og Mette (TR)

1. Trine er referent og Heiko er ordstyrer
2. Der foreligger intet referat fra sidste møde. Tom fremsender det når han bliver rask.
3. Overvejelser ift. lokaler til næste år:
•

Hvis vi tager udgangspunkt i bygningerne på nabogrunden får vi ikke meget mere
plads end lige nu (det ville næsten kun dække de to pavilloner på den anden side). Vi
mangler som minimum ét klasseværelse til næste år.

•

Kunne pavillonerne flyttes hen på nabogrunden?

•

Bygningerne på nabogrunden er ikke velegnede, som de står lige nu; de bør på sigt
rives ned, men vi bliver nødt til at bruge penge på at sætte dem i stand, hvis de skal
bruges fra august.

•

Rødovrevej er stort set opgivet; økonomien løber ikke umiddelbart rundt.

•

Møde i banken torsdag den 20. marts: Vi ved ikke hvad vi kan låne, før vi har talt med
banken. Og der er en del ting som skal undersøges, så vi kan beslutte os på et
kvalificeret grundlag..
1. Bankmøde: Lea, Dorte og Claus
2. Pris for nedrivning og tidshorisont: Thomas
3. En vurdering af bygningerne; kan de renses og sættes i stand og bruges til skole:
Thomas
4. Scandic Byg: Det skal først ske efter bankmødet, da vi har brug for at kende vores
økonomi. Dorte kontakter dem og prøver at arrangere et møde mandag den 24.
marts kl. 17.30.
5. Kontakt til Sejergårds skolen: Dorte
6. Kontakt til ejeren: Vi skal helst have presset prisen ned til under 2 millioner. Lea
kender en ejendomsmægler, som hun kontakter. Det må vi betale for.

Disse ovenstående 6 punkter skal være undersøgt og meldt tilbage til bestyrelsen og Dorte
senest fredag den 21. marts

•

Ansøgning til kommunen: Den skal skrives og sendes afsted snarest – men efter vi har
talt med banken den 20. og mødet med Scandic Byg den 24.
Vigtige punkter i ansøgningen: Der skal være handicaptoilet og godkendte brandveje.
Og man skal forholde sig til personbelastning og friarealer.
Ea skriver et udkast, så ansøgningen ret hurtigt kan skrives færdig og sendes afsted..

4. Budget
Måske kan vi blive nødt til at bruge penge på at sætte bygningerne midlertidigt i stand
og så vi kan opbygge et overskud over de næste to til tre år og derefter rive ned og
købe permanente moduler.
Vi arbejder på et budget, hvor vi køber naboejendommen. Der er tvivl om hvorvidt det
skal med til generalforsamlingen, som andet end en orientering.
Til revisor sender vi umiddelbart et budget, hvor vi fortsætter som hidtil (Dorte har
mailet ham og afventer svar om hvordan vi skal forholde os, når vi ikke ved, hviket
budget vi skal lægge).

Næste møde er tirsdag den 8. april kl. 19-20.30

