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Deltagere:  

Allan Olsen X Ole Regnersgaard X Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Louise Nielsen X Hanna Dahl X 

Anders Clausen  Flemming Jensen  Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X   Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X   Rasmus Enkegaard X 

Niels Olsen X   Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen X     

 

 
Referat af BESTYRELSESMØDE torsdag den 13. december 2018 
 
1. Godkendelse af sidste referat  
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering v/formanden.  
 
3. Orientering v/ledelsen.  
HLD: Godt repræsentantmøde. Gode skole-hjemsamtaler med tilfredse forældre. 2 x orlov; 
Mads (dækkes af Jakob Crone) og Christina (forskellige vikarer). 
LA: SFO’en fungerer rigtig godt. Godt med Jakob og Emil. 
LJ: aktiv praktikant. Internationalt projekt med HF som tovholder. De litauiske lærere har givet 
udtryk for at være blevet meget inspireret. (HLD). Frafald i løbet af efteråret; nu 113 elever. 
Opdatering af hjemmeside til foråret; nuværende ser fin ud i pc-version, men fungerer dårligt i 
mobilversionen, som står for ca. 52% af besøgene. 
HD: 1. ekstraordinær generalforsamling afholdt med en fremmødt ud over Lars, Hanna og 
Henrik. Økologisk bronzemærke i køkkenet med overholdelse af budgettet. Mindre kød men 
stadig lækker mad. Projekt med Københavns Madhus. Friluftsgården kører stort set 
planmæssigt; forsinkes ca. 2 uger, da det kniber med optørring af betongulvet. Stadig flytning 
den 19.-20. januar som mål. Administrationen er ved at være klar. 
Officiel indvielse den 8. marts; Bondegårdens fødselsdag. 
’ 
4. Økonomi – renteswap – Budget 2019. 
Renteswappen steget - 200.000, så nu ca. - 7.7 millioner. 
Budgettet usikkert; ny personalegruppe - Friluftsgården. Efterskole taxametertilskud lagt om, 
så der er et nyt tilskud ”geografisk tilskud”. Der er omprioriteringsbidrag på 2% pr. anno frem 
til 2022. Indvandrertilskuddet er fjernet. 
Små årgange i i de små klasser i friskolen og dermed også lavt børnetal i SFO. 
Takster for henholdsvis vuggestue og børnehave er lagt så tæt som muligt på de kommunale 
takster. 
Ønske om ny pedelansættelse; der er sat af til ekstra hjælp. Fx. flexjobber eller lignende. 
Rengøring af Friluftsgården bliver løst ved evt. kombinationsstilling. 
 
 
5. Nyt om Friluftsgården, Vinde Helsinge Vuggestue og Børnehave 
- Byggeriet; se HDs orientering. 
- Økonomien endelig vedtagelse af finansiering.  
1. mulighed: fastforrentet sammen med vores nuværende realkreditlån, vil be-tyde en 
stigning på 368.000 kr. om året i udgift. 
2. mulighed: 3, 5% over 10 år, kassekredit på 4.000.000 kr. Nedskrives med 400.000 om 
året. Dette anbefales af vores økonomiudvalg. Vedtaget. 
- Tidsplanen for flytning m.m. Se HDs orientering. 
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6. Nyt fra udvalg.   
Ingen møder siden sidst. 
 
7. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 
RE: sundhedsforsikringer? Må skolen give de ansatte en sundhedsforsikring? Man bliver 
beskattet af en del af præmien… HD undersøger. Spørg evt. fagforening - RE undersøger. 
 
8. Evt.  
Ingen punkter. 
 

 
 

 

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


