Referat af bestyrelsesmøde, 23. marts 2015
Tilstede: Charlotte, Pernille, Thomas Bjørn, Louise (medlemmer), Klaus, Mette (TR) og Dorte
(leder)
Afbud: Trine og Lise

1. Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet
2. Elevrådets forslag til forbedring af gård og legeplads
Elevrådsformand Klemens og Astrid fremlagde de forbedringer de har diskuteret i elevrådet – som
bl.a. indeholder edderkoppegynge, stilleområde til de store elever, enten kunstgræs eller hegn og
bur til boldbanen, flere redskaber til sandkassen og evt. en større sandkasse samt bordtennisbord
eller bordfodbold under halvtaget.
Nu indhentes der priser så bestyrelsen kan afgøre hvilke af forbedringerne vi kan gennemføre – der
var rigtigt mange gode idéer. Godt gået.
3. Nyt fra ledelsen
Flere elever med større udfordringer har nu fået plads på specialskoler, men ellers er elevtallet
stabilt.
Den nye nultolerancepolitik i forhold til voldsom adfærd fungerer. Lærerne kan mærke en tydelig
ændring blandt eleverne, der er langt færre fysiske reaktioner, og der er kommet mange positive
tilkendegivelser fra forældrene.
Der er skimmelsvamp på toilettet i forhuset. Vi har fået ét tilbud på ca. 20.000 ekskl. moms, men
Dorte kontakter dem der reparerede hullet i skorstenen i baghuset, for endnu et tilbud.
Vi har skiftet telefonselskab hvilket giver en besvarelse på ca. 1.500 kr. om måneden.
4. Nyt fra kassereren
Dorte og Klaus har holdt møde med revisoren, og vi fik alle de punkter igennem som vi diskuterede
på sidste bestyrelsesmøde, bl.a. afskrivning af skolens nye vinduer. Revisoren foreslår at skolen
bliver pengeløs, og Dorte kigger på mulighederne. Det kunne bl.a. være en form for betalingskort til
alle lærerne.
Klaus gennemgik kort budgettet. Indtægterne stiger grundet højere elevtal, det betyder på den
anden side også at der er flere lønudgifter. Ellers ingen kommentarer til budgettet.
4. Lokalesituationen
Vi arbejder videre med bygningen på C.F. Richs Vej. Louise sender korrespondance med kommunen
videre til Jens Brusgaard og hører hvordan vi skal gribe dispensationsansøgning i forhold til
lokalplanen an.
Samtidig træffer hun aftale om fremvisning af endnu en bygning, på Hejrevej.
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5. Generalforsamling
Rollefordeling: Louise står for bestyrelsens beretning – hun vender det med Dorte inden. Klaus
fremlægger regnskabet. Charlotte sørger for bestilling af te og kaffe.
Louise udformer dagsorden som Dorte søger for sendes til forældrene.
6. Flere medlemmer i bestyrelsen – ændring af vedtægter?
Der er enighed om ikke at ændre vedtægterne på nuværende tidspunkt – men det skal indskærpes
over for de nye medlemmer at der er mødepligt til bestyrelsesmøderne.
7. Evt.
Thomas er trådt ud af bestyrelsen
da hans søn er begyndt på specialskole, så vi har p.t. ingen formand (Louise er efterfølgende
konstitueret af hensyn til regnskabet)
Dorte skal indbydes til lønforhandling
Det sørger Klaus og Thomas Bjørn for
Årshjul og fokus på skolens værdier
Enighed om at vi skal brede bestyrelsens arbejde mere ud fremover, Klaus samler forslag til skolens
værdier fra de øvrige medlemmer af bestyrelsen og fremlægger et overblik på et af de nærmeste
bestyrelsesmøder, hvor vi også har udformning af et årshjul på programmet.
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