Referat af bestyrelsesmøde 20. maj 2014

1) Godkendelse af referat fra forrige møde
- husk at referaterne skal lægges ud på Facebook – hvor de godkendes – og printes af
referenten til næste møde så vi kan skrive under. Louise sørger for at printe de to
seneste til næste møde så de kan underskrives.
2) Nyt fra ledelsen
Dorte fortalte om planerne for implementeringen af de nye arbejdstidsregler: før vi får
en ny skole, installeres der pladser i salen sådan at størstedelen af lærerne kan
forberede sig sammen og på samme tid. Planen er at der skal være
(forberedelses)mødepligt nogle dage om ugen.
3) Nyt fra kassereren, den nyeste balance blev fremlagt af Dorte – intet at bemærke
4) Lokalesituationen
Vi har endnu ikke fået go fra nogle af de banker vi er i kontakt med – så vi arbejder nu
med det skrabede scenarie og skal snarest opstille et nyt budget for det: at købe
nabogrunden, rense den og opstille en midlertidig løsning, fx pavilloner indtil vi har
mulighed for at låne penge til at få en ny skole.
Thomas og Lasse tager en indledende samtale med naboen, også for at vise at vi stadig
er interesseret i grunden, imens arbejder vi og Dorte på at rejse penge til denne model.
Derudover vil vi også arbejde med en helt ny model, nemlig at skaffe en investor som
køber grunden, renser den og opfører en ny skole som vi så lejer. Lasse undersøger
muligheder.
Dorte fremlagde desuden en plan for fordeling af lokaler efter sommerferien – der
blandt andet indbefatter et nyt lokale på Jernbane Allé som klasserne bruger på skift i
løbet af ugen for at tage presset af udearealerne – samt et overslag over udgifterne i
forbindelse med at gøre lokalerne klar til det nye skoleår, og vi prioriterede de
vigtigste, hvilket bl.a. er nye vinduer i baghuset, nye sten på legepladsen, nye
borde/bænke – vi skal undersøge om det er muligt at søge fonde til indretning af fx
legepladsen og arbejdspladser til lærerne – fx A.P. Møller Fonden.

Anden forberedelse inden skoleåret: Heiko undersøger om skolen kan få en bedre
netadgang, vi skal finde et andet lokale til idræt i stedet for Dansesalen; Louise
undersøger om vi kan leje os ind i et medborger- eller kulturhus.
5) Tavshedspligt – Dorte sender info pr. mail om tavshedspligten
6) Vanløse på den anden ende – Louise er tovholder og sørger for at lave en vagtplan,
Lasse undersøger om han kan skaffe helium.
7) Evt.
Dorte har været til et indledende møde i retten i kopimaskinesagen der endte med at vi
indkaldte begge parter til retten, efter anbefaling fra advokaten, der mener vi har en
god sag.

Næse møde er den 10. juni, Trine sørger for mad, Thomas (formand) er referent.

Louise, juni 2014

