Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. marts 2014, kl. 19.00 -21.00
forventet deltager: Bonnie Gormsen, Lene Michelsen, Tom Chrisdam, Niels Holst, Lindy Larsen,
Claus Jensen, Christian Fabricius, Eva Gaarden, Susanne Petersen.
bilag:

1. referat fra februar 2014

1.

Valg af referent.
Lene

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3.

Godkendelse af referat fra sidst.
Se bilag
Godkendt – 3 linjer fjernes under pkt. 6

4.

Nyt fra skolen:
Rene er nede på 65% allerede nu.
Ny ”madmor” undervejs.
Søren Ørum starter som ny madmor efter sommerferien

5.

Generalforsamling torsdag d. 27/3.

6.

Hvem er på valg til bestyrelsen?

Er der styr på alt?
Tilsynsførende, bestyrelsesberetning, revisorbesøg, ordstyrer, procedure, kage, øl/vand…?
Bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet? Hvornår?
Indbydelser er sendt ud. Susanne laver forældrebrev med opfordring til bl.a.
bedsteforældre om at blive medlemmer af skolekredsen. Bestyrelsen vil foreslå Poul
Richard Madsen som ny tilsynsførende på generalforsamlingen. Han kommer til
generalforsamlingen. Christian finder ordstyrer. Niels sørger for øl og vand. Mellemtrinnet
sørger for kage og kaffe. Bestyrelsen mødes kl. 19.00 til godkendelse af regnskab.
Næste år vil det være en god ide at servere mad før generalforsamlingen.
Hvem foreslå bestyrelsen at få ind? genopstiller til bestyrelsen?
Lindy og Tom ønsker ikke genvalg. Christian kontakter diverse emner.

7.

Budget 2014
Sendt til revisor.

8.

Regnskab 2013
Dokumentation vedr. fastsatte mål og opfølgning på effektivitet, til brug for revisors
udtalelse i revisionsprotokollen.
Bestyrelsens/ledelsens årsberetning til årsregnskabet 2013.
Susanne orienterer.

9.

Næste skoleår
Opfølgning på bestyrelsens ”idebank” og Susanne foreløbige planlægning for skoleåret.
Hvad er meldt ud til informationsmøde?
Tages op på næste bestyrelsesmøde som første punkt. Susanne orienterer dog om planlagt
emneuge i sep. 2014 om trivsel for hele skolen i samarbejde med Børns Vilkår.

10. Besparelser
Div. forslag til at reducere varme/el udgiften på skolen. Udtænkt af Susanne og Rene.
Udskydes til næste bestyrelsesmøde
11. Arbejdsgrupper
Bus og børnehave og evt. efterskolen? Status
Udskydes til næste møde
12. Evt.

