Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d 6/3 - 2017 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Sus P, Tamsin, Lena, HØK, Bernd, Susanne W, Lise C og Janne
Afbud: Lise W
1. Valg af ordstyrer og referent- ordstyrer: Bernd, Referent: Janne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Janne printer ud og tager med)
Godkendt og underskrevet
3. Godkendelse af dagsorden (Janne har forinden mailet den rundt, printer ud og
tager med) - godkendt
4. Formandens punkt: Orientering til bestyrelsesmedlemmerne om, hvad der måtte
være sket siden sidste møde
5. Skolelederens punkt
 Børnehave – p-møde, god energi og stemning, passe arbejdsplaner til.
SFO/indskoling: har skulle finde ud af at dele lokaler med børnehave, har sagt
farvel til Vivi, skal nu prioriteres ekstra højt. Et par familier har kontaktet og
vil gerne flytte til Samsø, den ene familie kommer på besøg i påsken.
 Ny tilsynsførende – nuværende, Poul Richardt, stopper. Vi skal have en ny klar
til GF 25/4-17. Tamsin/Sus P kigger efter en.
 Revisorbesøg/regnskab – sparsom kontakt med Birger, som har overtaget efter
Mette. Han kommer 23/3-17
 Budget og elevprognose – skal være 9 børn i 0-2 kl, kører man over 5/9 med
mindre, får man en løftet pegefinger og så skal det være på plads året efter.
 Elever: Sofus 8 kl indskrevet?- kommer til indskrivningsmøde på onsdag ellers nyt?
 Nyansættelse efter sommerferien – søge i marts, hvis man skal have fat i de
gode lærere. Sus W gerne være med i ansættelse. Afventer Toves besøg og
afslutning af regnskab. Tamsin, Sus W og Sus P står for annoncer
 Fællesmøde 13/3 kl 17-21 – trivselspolitik – Naja fra Red barnet kan lave bredt
oplæg f.eks. i fbm GF. Karen kan komme 13/3 med oplæg og redskaber til
trivsels politik – ja tak til det hele.
 Teater – orientering + hjælp fra bestyrelse til fællesspisning 5/4 – Bernd
spørger Ole Reng om mad til ca 100 pers
 Den gode skole-paneldebat – Kort ref fra mødet. Enighed om trivsel, at danne
og uddanne børn, dialog =vejen frem.
6. Orientering fra medarbejderrepræsentanten. Hvordan går det på skolen?
Hvordan har de ansatte det? – Overbygnings-projekter er vel overstået. Hanegal
deadline 17/3-17. Ml trin udveksler skriv med amerikansk skole, skal senere
skype. Trekantssamtaler kører lige for tiden.

7. Indkomne punkter fra bestyrelsesmedlemmer
 Grupper på tværs af årgange (Harry Potter huse) – meget brugt i England,
LiseC/Tamsin præsenteret idéen. Tager den med på møde 13/3-17
 Hvem er på valg til GF og ønskes genopstilling? Er der andre interesserede
(Mike, Tina Kjær)? – Lena er ikke på valg, men ønsker at trække sig. Tamsin
er ikke på valg, men ønsker at trække sig. Lise W trækker sig. Lise overvejer
evt genvalg. Janne overvejer evt genvalg. Tina Kjær vil gerne stille op. Mike
vil evt stille op. Et forslag til opstilling kunne være Lars (smagen af øen), Ruth
Lange, Karen Poulsen. Derudover forældre – Janne
 Professionel hovedrengøring? – Hovedrengøring en gang årligt, 2 tilbud på
henholdsvis 27.500,- og 36.000,-. Enighed om, at det er alt for dyrt, og vi
ønsker ikke at hæve skolepengene pt. Aftaler at der kan betales 1000,- kr pr
familie, hvis man ønsker, at undgå hovedrengøring.
 Indtjeningsmuligheder (Lise K-open by night, Jette- kvindedag, wellness,
coaching, frokost mm) – Lise C melder tilbage til Lise K, at vi er med på noget
sang og måske Oles gadekøkken. Der arbejdes på kvindedag…..
Silkeborg højskole kommer og overnatter en weekend i marts.
 Nyt ang busplan efter sommerferien (Sus P, Lise C og HØK) – stadig løse
ender og uvisheder, ser dog ikke helt så galt ud, som først antaget
8. Nyt ang fondsansøgninger – ikke noget nyt
9. Næste bestyrelsesmøde: - 3/4-17 kl 19-21.30
10.Evt – Janne laver skriv til Hanegal ang søndagsrengøring og hovedrengøring.
Fodboldskole i uge 30, coaches har sagt ja – Tamsin/Bernd laver skriv til
Hanegal.
Kaffemøder: forsøge at holde et møde på Exam Vision
Der skal hegn op i fht børnehave – Lise C spørger xl, om de vil give en god
pris. Bernd indhenter tilbud på færdiggørelse af ”stumpen” ved forhenværende
barak.

