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Deltagere:  

Allan Olsen  Niels Olsen  Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen  Katja Jørgensen X Hanna Dahl X 

Anders Clausen X Dorthe F. Olsen X Lotte Andersen X 

Anna Abkjær    Henrik Dahl X 

Søren Tullesen    Henrik Falcon  

Ole Regnersgaard X   Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen X     

 
 

 
 

Referat af 
 

Bestyrelsesmøde 
Torsdag den 31. august 2017 

kl. 19.00 
i Østfløjen 

 
 
 
1. Godkendelse af sidste referat. 
Godkendt  
 
2. Orientering v/formanden.  
Ingen pga. fravær 
 
3. Orientering v/ledelsen. 
De udsendte orienteringer blev kort gennemgået. Der blev suppleret med flg. punkter:  
- i SFO er alt vel, der er ca. 70 børn 
- i vores friluftshus holder rygere til oppe på hemsen. Nu er stigen fjernet og ”Adgang forbudt” - skilte 
bestilt til arealerne derovre. 
- forklaring om placering af den kommende børnehave på det nye areal med forslag om at rykke den 
længere op mod V. Helsingevej, op mod parkeringspladsen, samt tæt op ad den vej, der skal gå over 
til søen. I december skulle, der gerne ligge et forslag til tegning fra arkitekten, som kan forevises i 
banken mht. lånemuligheder. 
-  nyt telefonsystem ip-telefoni skal lægges ind, idet der var nedbrud af vores telefonsystem i 
sommerferien. 
- ingen arbejdslørdag her i efteråret 
- det står åbent hvem fra bestyrelsen, der deltager på klasserepræsentant mødet den 8.11. Tjek 
gerne kalender og vend tilbage. 
 
4. Fordeling af klassemøder 
0. og 1. klasse er klaret. 
4.9. Nanna i 3.kl. og Katja i 4.kl. 
5.9. Katja i 2.kl. og Anders i 5.kl. 
7.9. Anna i 6.kl. og ledelsen i 7.kl. 
20..9. Nanna/ ledelsen i 8. og 9.kl. 
 
5. Fordeling af efterskolens arrangementer 
1.9. Katja kommer, 24.9. kl. 12.00 er bestyrelsen velkommen, desuden er bestyrelsen altid 
velkommen til at komme og være med på en vagtaften eller andet. 
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6. 150 års jubi, emnedage, børnesøndag, fest, folder. 
Gennemgang af det hele. Ros til folderen som nu bliver husstandsomdelt i 5000 ekspl. Program og 
tidsplan for børnesøndagen bliver sendt med børnene hjem. HUSK tilmelding til vores jubilæumsfest 
den 29.9. 
 
7. Økonomi 
Revideret budget udlev næste gang. Det ser ud til at der kommer stigninger i friskoletilskud. Statens 
SFO tilskud ser ud til at falde med 1700,- kr pr. barn. 
 
 
8. Nyt fra udvalg.   
Byggeudvalg: prioriteringsliste på ønsker skal laves. Der kom mange input til ønsker mht arealer på 
den anden side af vejen på vores opstartslærermøde. 
 
9. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 
Intet. 
 
10. Evt. 
Fra SFO: forældre må ikke køre over til søen med bilen, for at hente børnene om eftermiddagen. HD 
og pedel sætter bom op. 
P-pladsen ved værksted: pladserne ved parkourbanen skal være markeret helt hen til 
værkstedsbygning, så det kun bruges til af- og pålæsning af børn. Bom skal op, så forældre ikke 
kører helt hen til SFO dør ved aflevering/hentning.  
Kollegaer må parkere på modsat side af parkourbane. Flisekant ud mod grus ville være godt som gå-
felt. 
 
 
 
 

Ovenstående referat er godkendt: 
 
.....................................................  ................................................................. 
Bo Hass Jensen                           
     
........................................................  .......................................................... 
Anders Clausen     
 
……………………………………..               …………………………………………….. 
Ole Regnersgaard      
 
……………………………………. 
 


