Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2015

Til stede: Louise, Pia, Selene og Mette (konstitueret leder)
Fraværende: Ditte, Thomas, Jesper og Pernille

1)
Godkendelse af referat fra forrige møde
- ingen bemærkninger
2)
Nyt fra ledelsen
- Lærernes tilstedeværelse er sat ned til to dage om ugen, blandt andet på grund af for
meget overarbejde. Og lærerne har travlt – men de er alle ved godt mod, og de føler de
bliver hørt.
- Der er rigtigt mange interesserede elever som kontakter skolen for tiden, og de næste uger
er der også flere elever på prøve, i blandt andet 1., 2. og 3. klasse.
- Emneugen i uge 40 var, trods en enkelt lærersygemelding, rigtigt god. Holdene måttet
lægges sammen nogle af dagene, men ellers forløb alt efter planen – og ungerne var glade.
- Den kommende fokusuge om kost og sundhed er aflyst – da emneugen blandt andet
havde fokus på præcis det. Uge 6 i 2016 kommer som planlagt.
3)
Ny kasserer
Claus, far til Kamma i børnehaveklassen, har tilbudt sin assistance. Tak for det!
Louise er ved at planlægge møde med ham og tidligere kasserer Lea om overlevering af
regnskabet.
Lokalesituationen
4)
Vi har nu endelig hørt fra Lars Stryhn vedr. lokalerne på den anden side af vejen. De øvrige
lejere i ejendommen valgte at overtage også det ledige lokale, så det blev ikke vores i denne
omgang, desværre.
Derfor arbejder vi nu med scenariet at leje os ind på Kirkebjerg Skole. Mette og Louise har
fået fremvist de lokaler vi kan leje. Krealokalet er klart det bedste, der kan vi godt se os
være – forberedelseslokalet er lidt sværere da det ligger ved siden af skolens klub, og der
derfor vil være meget støj om eftermiddagen hvor lærerne primært har brug for lokalet.
Derfor kan det være at vi for en periode må dispensere fra tilstedeværelsen på skolen, så
lærerne forbereder sig hjemme, mens møder mellem lærerne vedr. tværfagligt arbejde fx
kan holdes i pavillonerne.
Lige nu afventer vi tilbagemelding fra Kirkebjerg Skole vedr. det rent juridiske og pris –
hvordan foregår det egentlig når man lejer sig ind i kommunale bygninger på denne måde?

– og det falder under alle omstændigheder ikke på plads inden vi skal være ude af det
nuværende lokale 1. november, så til da vi kreatimerne foregå i salen.
5)
Møde med Scandibyg
- Pia og Dorte mødtes for et par uger siden med Scandibyg for at finde ud af om de kunne
bygge nye bygninger på grunden så vi kan blive på matriklen. Mødet var godt – Scandibyg
lavede en hurtig skitse over hvilken løsning der vil være den bedste – og mulig, men de har
efterfølgende meldt tilbage at de desværre ikke kan levere så relativt små bygninger som vi
kan have på grunden. De har derfor henvist til et andet firma der leverer mindre løsninger
– og vi håber de er de rette.
Pia kontakter dem og aftaler et møde hvor de kan komme med deres bud på en løsning.
Forretningsorden
6)
- Vi gennemgik forretningsordenen jf. de kommentarer til den der er indkommet, og Pia
skriver den igennem en sidste gang, sådan at vi kan godkende den på næste
bestyrelsesmøde.
Godt og grundigt arbejde!
7)
Gennemgang af bygninger
- Louise har indhentet tilbud på gennemgang af bygningerne hos to firmaer. Samtidig har vi
bedt det firma vi tidligere har brugt, om også at komme med et bud, det afventer vi. Det
bliver halvdyrt alene at få gennemgået bygningerne og få en plan for eventuelle
udbedringer, så vi vil vende med Dorte om vi blot skal bruge det firma vi tidligere har
brugt, og som er både grundige og effektive. Louise griber fat i Dorte.
8)
Evt.
- intet denne gang.

Næste møde er onsdag den 17. november, 17-19. Ditte sørger for mad, Jesper er
referent.

Louise, 13. oktober

