Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. januar 2014, kl. 19.30 -21.30
Deltagere: Bonnie Gormsen, Lene Michelsen, Tom Chrisdam, Niels Holst, Lindy Larsen, Christian
Fabricius, Eva Gaarden, Susanne Petersen.
1. Valg af referent.
Lindy valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2a. Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendt uden anmærkninger.
3.

Orientering og diskussion omkring julemarked
Hvordan skal det gøres bedre i 2014?
a. forslag
b. praktiske detaljer for 2013
Gløgg :6 l. hvidvin og 6l. rødvin + 10l.varm kakao. –passede fint.
Færre mennesker end sidste år? Mange forældre kom uden ægtefælle.
Andet?

a: forslag: én work-shop mindre, så der også er plads til at eleverne kan komme i cafeen.
Workshop fra kl.10-2. Cafe lukker kl. 3.
2 rum til cafe med juletræ. Mulighed for at sælge frokostretter, boller og suppe.
Indkøbsliste: lene sender mail til indkøb til juleskole
4.

Forslag til revidering af budgettet set i lys af faldende børne tal.
a.
b.

Hvad er forventet børnetal på skolen 5. september 2014.
Flest mulige forslag til hvor den nødvendige besparelse kan findes for at
dække dette uventet fald i indtægter.
A: forventet antal i bhkl. 6 stk. samlet antal for skolen forventes at blive 50 elever.
B: med 50 elever, mangler der 122.000 i budgettet. Så der skal findes flere besparelser.
Budgettet skal godkendes til næste bestyrelsesmøde.
5. Gennemgang af bestyrelsens ekstra ordinær brainstorming dag hos Claus
Christian –se bilag
Er der overhovedet grundlag til at tænke i ”aktivitets timer”, eller bliver det til
rent mere omkostninger, hvis de nuværende ansættelsestimer allerede er på lavest
mulige niveau?
Nyt omkring skolebus? Kan vi hjælpe Claus?
Samling af referatet til et brugbart værktøj omkring skolens over ordnet retning?

Tanker?
Udsættes til næste møde
6. Overblik over skolens general håndtering af forældres ansøgning om friplads.
Det er besluttet at skoleleder, formand og næstformand håndterer behandlingen af
fripladsansøgninger, og bestyrelsen informeres i den grad at skoleleder, formand og
næstformand finder det nødvendigt.
7. Ekstraordinær forældre ønske om friplads for dette skoleår.
Behandles internt – uden referat.
8. Evt.
(-kun til sager der af dvs. årsager ikke kunne sættes på som punkt.)
Punkter til næste møde:
Der er endnu ikke fundet en tilsynsførende til skolen. Det skal findes !
Niels og Susanne booker et møde med jyske bank, for at høre om muligheden for at skifte
bank fra Danske Bank til Jyske Bank.

------ Dato for næste bestyrelsesmøde: Den 25. februar kl. 19:30 – 21:30 ------

