Referat af bestyrelsesmøde på Livets Skole d. 8. april 2014
Til stede: Charlotte, Tom, Trine, Dorte, Heiko, Louise, Thomas og Ea (referent)
Afbud: Lea
Ikke mødt: Tina
Dagsorden:
1) Valg af referent, Heiko er fast ordstyrer
2) Godkendelse af referat (sendt rundt tidligere, også vedhæftet her)
3) Nyt fra ledelsen
4) Nyt fra kassereren
5) Faste punkter:
a) Lokaler
6) Dagens tema
7) Punkter til nyhedsbrev – skal forældrene orienteres om noget fra bestyrelsen?
8) Næste dagsorden/tema
9) Næste møde – før generalforsamlingen torsdag den 24. april? Hvem genopstiller eller
genopstiller ikke?
10)Evt.

Referat
1) Ea er referent
2) Referat godkendt. Louise tager referater med
3) Børnetal i minus. Men det retter sig.
Positivt møde for lærerne om de nye arbejdstidsregler.
Emneuge: Positiv uge. Det kunne være spændende at se hvordan det ville fungere over
længere tid.
4) kassereren er ikke mødt
5a) Dorte: 3 scenarier vi går i banken med (udsendt denne uge). Afventer svar fra banken. Kontakter
flere banker for at få flere tilbud.
Thomas har talt med kommunen:
• Sammatrikulering. Ikke de store problemer. Men der skal søges om det.
• Bebyggelsesprocent på 60
• Planmæssig forespørgsler.
• Jordforurening: Der er ikke noget registreret. Men vær opmærksom.
• Beboelseshuset kan få sin egen matrikel.
• Jakob Munk W…Weidlich, arkikt
• Charlotte Engelbrecht, arkitekt
Ea om modulbyggefirmaer:
Dialog med naboen via købermægler: Dorte
6) punktet udgår
7) Når vi går i gang med købsmægler.
8) punktet udgår
9) Generalforsamling
Thomas aflægger beretning.
Lea og Lis aflægger revideret regnskab
Stemmetællere vælges på dagen, hvis der er for mange der stiller op.
Tom skriver referat
Heiko er ordstyrer
Ea køber øl og vand
Louise skriver dagsorden og Dorte udsender den på torsdag

På valg: Trine, Lea (genopstiller ikke), Ea (genopstiller ikke).
Ej på valg: Thomas, Louise, Tom.
Suppleanter: Charlotte, Tina
Vi mangler en kasserer/bestyrelsesmedlem.
Louise sender en mailtekst, med opfordring til forældrene om at deltage i generalforsamlingen, til
bestyrelsesmedlemmerne, der kan sende den videre til deres respektive klasser.
Vi mødes kl 17.30, spiser pizza og stiller op.

