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Deltagere:  

Allan Olsen X Ole Regnersgaard X Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Louise K. Nielsen X Hanna Dahl X 

Anders Clausen  Lene Flensborg X Lotte Andersen  

Anna Abkjær X   Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X   Henrik Falcon X 

Niels Olsen    Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen      

 
 

Referat af 
BESTYRELSESMØDE 

 
Onsdag den 12. juni 2018 

 
 

 
1. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering v/formanden. – evaluering af generalforsamling 

Fin debat omkring vedtægtsændringer med reelle bekymringer som vi skal være 

opmærksomme på. 

 

3. Orientering v/ledelsen. 

HLD: 11 elever startet i før-SFO til kommende 0. klasse. 

God tur til Silkeborg med 0.-9. klasse. God hjælp fra forældregruppe. Små film vises pt 

til morgensang, hvor grupper fra 7.-9. klasse fortæller. 

Godt i gang med prøverne; de skriftlige er gået rigtig godt. Dimission for 9. klasse den 

27/6. Sidste skoledag fredag den 29/6 - starter igen den 14/8. 

 

LJ: God gang i prøverne. Hvis ikke prøve, er der godt gang i aktiviteterne. Godt med i 

planlægningen til kommende skoleår. Pt. 118 elever til næste skoleår som starter 

12/8. 

Persondataloven kræver stadig omfattende arbejde, men vi er godt på vej. 

Der er ikke sendt elever hjem fra årets elevhold. 

 

HD: SFO ved at planlægge kommende koloni. Lidt ekstra hjælp efter sommerferien. 

Friluftsgården: Landzonetilladelse givet, vi venter på byggetilladelsen; skiftet 

sagsbehandler. Håbes, at være på plads inden sommerferien. Der arbejdes på plan 

for legepladsen sammen med Bondegården og en konsulent, de tidligere har arbejdet 

sammen med. 

Møde med Sparekassen: vi har bedt om undersøgelse af mulighed for realkreditlån. 

Herudover talt om renteswap, der pt er på -7.9 millioner, da den negative kurs er 

steget. Swappen løber 10 år endnu. 

Karin har 40 års jubilæum den 10. august. Fejres for familie, ansatte og bestyrelse. 
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4. Bestyrelsesarbejde det kommende år. Fokuspunkter - møder – struktur 

Opstartsfest for bestyrelse og medarbejdere. 

Efterskolestart 12/8: Allan 

Forældreelevdag 31/8: Søren og Anna. 

Efterskolernes dag 30/9 12-17 Bo? 

Arbejdsdag i efteråret? 

Fællesmøderne skal have høj prioritet med stor tilslutning, og herudover holde vi fast 

ved 6 møder om året. 

5. Nedsættelse af udvalg - skal vi have nye – skal vi nedlægge nogle? 
Vedtaget at vi har samme udvalg næste år. 
Udvalg i kommende år: Byggeudvalg (Niels), Fest- og eventudvalg (Hanna, Anna, 
Søren, Louise), Ansættelsesudvalg (Søren, Nanna, Louise), Økonomiudvalg (Anders, 
Allan, HD).   
Udvalg omkring den nye daginstitution (adm. udvalg, byggeudvalg, vedtægtsudvalg, 
pæd. udvalg) kører videre i det nødvendige omfang, medlemmer fra både skole og 
Bondegården. 

 
6. Økonomi: renteswap.  

Vi har stadig en god og sund økonomi. 
Gennemgang af renteswap: Lån ultimo 2007 til hallen; obligations lån eller lån med 
låst rente(swap). Daværende bestyrelse valgte at tage renteswappen og give afkald 
på konverteringsmulighed så vi sparede de 150.000 om året.  
Da renten uventet blev negativ, resulterede det i vores negative kurs på rente-
swappen, som løber i 10 år endnu. Vælger Sparekassen at opsige den, skal vi indfri 
det beløb, som renteswappen lyder på. Da vi har en sund økonomi, er der ingen reel 
risiko for dette.  
 

7. Vedtagelse af indholdsplan (undervisningsplan) for efterskolen 2018/19. 
Planen blev vedtaget. 
 

8. Nyt fra udvalg. 
Byggeudvalg: God arbejdsdag, men der skulle gerne kunne nås endnu mere. Satser 
på en arbejdsdag i efteråret. Evt. en anden ugedag fx søndag.  
 
 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 
HF: efterskolen arbejder på mere internationalt arbejde. Godkendt som EPAS skole. 
Fortælle eleverne om hvad europaparlamentet er mv. Samarbejde med Morten 
Løkkegaard. 2 gange besøg i efteråret af to sæt lærere fra Litauen. 
Lasse/Christine(friskolen) med i net baseret udvekslingsprojekt. 
Sprogfagene i efterskolen skal have en form for projekt i det kommende år med klasse 
fra andet europæisk land. 
Kommende år er Rasmus bestyrelsesrepræsentant for efterskolen. 
Mad/køkkentjansudviklingsprojekt næste skoleår sammen med Efterskoleforeningen. 
Ingen ny efterskolerepræsentant valgt til bestyrelsen for kommende skoleår. 
MD:  Udeskoleprojekt; undervisningen skal flyttes mere ud i de gode uderum. Godt 
samarbejde i friskolen. 
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10. Evt. 
Lene: Stor ros i forhold til eget barns oplevelser. Snak om forskellige ting, vi som skole 
skal være opmærksomme på ved næste efterskolehold. 
Samarbejde med fx forsamlingshuset om arrangementer. 
Snak om at event og festudvalget skal undersøge muligheden for at lave et større 
foredragsarrangement ligesom dengang med Arne Nielsson 

 
 
 

 

Ovenstående referat er godkendt: 
 
.....................................................  ................................................................. 
Nanna H. Nielsen                           
     
........................................................  .......................................................... 
Søren Tullesen   Anna Abkjær 
 
……………………………………..               …………………………………………….. 
     
 
……………………………………. 
Allan Olsen 


