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Deltagere:  

Allan Olsen x Niels Olsen x Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Katja Jørgensen  Hanna Dahl X 

Anders Clausen X   Lotte Andersen  

Anna Abkjær X   Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X   Henrik Falcon X 

Ole Regnersgaard X   Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen X     

 
Inden mødet var der spisning sammen med eleverne og en tur rundt på skolen. 

 
Referat af 

 

Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 31. oktober 2017 

kl. 18.45 
i Østfløjen 

 
 
1. Godkendelse af sidste referat. 
Godkendt  
 
2. Orientering v/formanden.  
Allan takker festudvalget for jubilæumsfesten. Det var en god aften. 
 
3. Orientering v/ledelsen. 
Gennemgang af udsendte orienteringer fra ledelsen. I friskolen kan desuden nævnes, at der er startet 
dans (hip hop) som tilvalg for de små onsdag eftermiddag. Indtil videre er der ca. 30 tilmeldte på 2 
hold. Til klasserepræsentantmødet den 8.11. deltager Anna Abkjær og Nanna KH Nielsen fra 
bestyrelsen. 
I efterskolen suppleres, at bestyrelsens efterskolerepræsentant er stoppet, fordi datteren ikke længere 
går på skolen. Henrik D arbejder på at få en ny ind. 
Andet: Dorte Marie på kontoret har sagt sin stilling op til den 1.1.18 efter 25 år. Henrik D 
sammensætter et stillingsopslag, og der skal søges en ny sekretær til 27,75t/uge(75%). Dorte hjælper 
gerne i en overlapning hvis nødvendig. 
Sfo intet nyt. 
 
4. Økonomi 
Henrik D gennemgik det vedhæftede reviderede budget. Renteswappen blev diskuteret igen. Når 
renten stiger, falder kursen på swappen. 
Det reviderede budget blev vedtaget. 
 
5. Tilbagemelding fra klassemøder 
Igen i år var de godt besøgt – rigtig godt for klassen/lærerne/skolen og der er god stemning til 
møderne. I år har vi afprøvet ny struktur med 2 klasser på samme aften. Det fungerede godt og 
ressourcebesparende.   
 
6. Årsplan for 2018/19 
Årsplan blev gennemgået. Det gule markerer friskolens 200 dage. I efterskoen skal der i en 
kursusuge være 7dg med 5 uv-dage. Kursusplanen skal ligge på hjemmesiden. Bestyrelsen har 
godkendt den. Nu mangler indstilling fra medarbejderrådsmødet. 
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7. Nyt om projekt børnehave/ vuggestue 
Torsdag den 2.11. er der møde med arkitekten, Karen Margrethe m.fl. Fordelen ved denne arkitekt er, 
at han har bygget børnehave før. Der tænkes i en 2 etagers bygning, for at få relativ billige 
kvadratmeter oveni. HD har været på kommunen mht. godkendelse af … De mente det ville tage 3-4-
mdr.  
Henrik D har også haft møde med banken og de mente det var realistisk med et banklån på en del af 
beløbet.  
Allan og Henrik kommer med budget og finansieringsforslag til bestyrelsen, når der er et større 
overblik.  
Vi skal arbejde på at formulerer en fusionsaftale med Bondegården. Måske bliver datoen flyttet til 
foråret 2019. Der vil komme mere info på mødet den 7.12. 
 
 
8. Nyt fra udvalg.   
Byggeudvalg: prioriteringsliste på ønsker gennemgået, diskuteret og flere ønsker skal påføres. Det er 
nødvendig med en mere overordnet planlægning af renovering/ ny opførelser Ønsker der blev nævnt 
er kunstgræsbane, administrationsudvidelse, naturfagsbygning, udvidelse af lærerværelse, udbygning 
af køkken, flere elevværelser, ny indskoling mm rækken er lang. Der er lokaler, der er nemmere at gå 
til mht. renovering end andre. Renoveringsbehov er der i træværkstedet og håndarbejde. Men det er 
rigtig dejligt, at vi efterhånden får renoveret rundt omkring og skolen står flot. Revideret liste laver 
byggeudvalget til næste bestyrelsesmøde. 
Festudvalg: ser tilbage på en god jubilæumsfest. Vi har en længere snak om, hvem der kunne være 
tovholdere i en evt. efterårsfest. Alle klasserepræsentanter kunne være medlem af udvalget? Frivillige 
forældre i udvalget? Det er fortsat skolen, der står for festen, men vi mangler unge forældre, der kan 
være tovholder, og få andre forældre til at få lyst til at deltage. 3. og 5.kl. har forældre med ”gode 
festgener”. Vi burde bygge videre på den gode festbølge, der er efter jubi-festen. Kunne man evt 
holde en efterårsfest hver 2.år? 
 
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 
Intet fra hverken Mads eller Henrik 
 
10. Evt. 
Da bestyrelsen sad og spiste aftensmad denne gang sammen med eleverne i efterskolen havde de 
flg snakke med eleverne: -  der er god mad, gode lærere, gode lokaler 
Snak om e-sport kunne være en mulighed som valg/linjefag 
Vi kan på skolen mærke, at vores skift til idrætsefterskole nu giver pote i form af en mere målrettet  
elevgruppe. 
 
 
 

Ovenstående referat er godkendt: 
 
.....................................................  ................................................................. 
Bo Hass Jensen                        Nanna Hecht Nielsen   
     
........................................................  .......................................................... 
Anders Clausen    Anna Abkjær 
 
……………………………………..               …………………………………………….. 
Ole Regnersgaard   Søren Tullesen   
 
……………………………………. 
Allan Olsen 


