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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 X Flemming Jensen X Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X   Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X   Rasmus Enkegaard X 

Niels Olsen X   Mads S. Daugaard  

Bo Hass Jensen X     

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. august 2018 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Ingen bemærkninger 

 

2. Orientering v/formanden. 

Ingenting. 

 

3. Orientering v/ledelsen. 

HLD: Startet med 180 elever (3 nye elever udefra), færre end sidste år pga. lav antal i 

0. og 1.kl. Til næste år står der 20 på listen igen til 0.kl. Ellers god opstart m. god 

stemning. 

Christina Dybdal holder orlov i jan., feb. Og det gør Mads Daugaard også 

(barselsorlov). 

Vi har vikarer inde pga. Christines barsel – de underviser i engelsk og det går godt. 

Christine er tilbage uge 43 og der kommer et nyt skema. 

DGI Udeskole-projekt stadig i gang og bliver afprøvet på fagdage. Der er flere fagdage 

i år. 

6.7. kl. til Bornholm næste uge. Klasserne deltager igen i år i kulturarrangementer 

(dans, teater, musik). 

Klassemøderne starter op og alle forældre bliver bl.a. præsenteret for en 

samtykkeerklæring, som skal underskrives i forhold til brug af data, der bruges i 

hverdagens afvikling. 

LJ: Efterskolen er startet godt op med 119 elever. En enkelt er sprunget fra, så vi er 

nede på 118 – det er rigtig glade og engagerede elever. 

Ny danselærer er ansat. 

Godt gang i GDPR-arbejdet. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi arbejder på det. Alle 

efterskoleelever/forældre har skrevet under på en samtykkeerklæring i forhold til 

databehandling. 

I foråret blev vores efterskole brugt som case af en studerende på uddannelsen i 

‘Entreprenørskab & Design’, som har fokus på design, branding, markedsføring og 

kommunikation. Hun brugte efterskolen i sit afsluttende eksamens projekt. Ud af 

arbejdet er der kommet et bud på en ny skarpere vision og ikke mindst sætningen: 

”Vestsjællands Idrætsefterskole er for os, der tør prøve - og prøve igen.” 

Vi vil gerne arbejde videre med denne vision – er det i orden? Ja! 

HD: På personalesiden kan siges, at vi stadig har noget langtidssygdom i køkkenet. 

Det giver nogle udfordringer og om rokeringer af personale. 
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LA (SFO): Jannie Futtrup er ikke i SFO længere, men nu i køkkenet, og til gengæld er 

der kommet 2 unge lærervikarer (mænd), der har faste timer i sfo´en. Der er i år 10 

børn fra 4.kl., der er blevet i SFO i år. 

 

4. Fordeling af arrangementer i friskolen og efterskolen 
Klassemøder: 29.8. 0.kl.(ingen) og 1. kl.(Nanna), 3.9. 2.kl.(evt Søren) og 3.kl. (ingen), den 4.9. 

4. kl. (Louise), 17.9. 8.(ingen) og 9.kl. (Søren), 19.9. 5.kl. (Nanna), 26.9. 6.kl. (Anders) og 7.kl. 

(Anna), 27.9. infomøde med kommende 0.kl. (Allan) 

Arbejdssøndag den 9.9. (Niels Olsen) 

Efterskolen: 31.8. elev-forældredag (Søren og Anna), 30.9. Efterskolernes Dag (Bo) 

 

5. Økonomi – renteswap – elevtal  

Rente swappen har en negativ kurs på ca. 7,7 mill. kr. 

Elevtallet i efterskolen er steget. Vi er startede 119 i år mod 113 sidste år. Tallet i 

friskolen er faldet 180 mod 190 sidste år. Så økonomien hænger stadig sammen og 

budgettet skal nok holde. Vi kommer med et revideret budget til næste møde. 

           

6. Nyt om Friluftsgården, Vinde Helsinge Vuggestue og Børnehavehave 

- Byggeriet: byggetilladelser er alle i hus og godkendt til 15 vu- og 45 bh-børn, 

  rådgivende ingeniør Hans Henriksen holder øje med byggeriet, holder byggemøder  

  med pedel, Henrik D, HTS og Anders. 

- Økonomien ca. 6 mill. i alt. 

- Vi holder møde med LR-kredit for at låne penge hos dem. 

- Hvordan sikrer vi den røde tråd fra vuggestue til 9.kl.?  

  Refleksioner over vigtigheden i den røde tråd, lærerplaner m.m. blev fremlagt af   

Louise, som nu indgår i udvalget.  

- Udvalg som skal udarbejde et værdigrundlag m.m. er: Lotte A, Sonja,  

  Hanna, Henrik, Karen Margrethe (+ 2 fra Bondegården), Charlotte R. og Louise fra 

bestyrelsen. 

- Tidsplanen: bygning forventes færdig den 31.12.18 

- andet: opgaver mht. forældre, personalet, legepladsen, inventar, optagelse,  

  hjemmeside mm 

 

7. Nyt fra udvalg 

Ingenting. 

Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 

Ikke noget – positiv start. 

8. Evt. 

Ny reklamefilm for efterskolen lavet – flot! Udgangspunktet er glæde og sammenhold. 

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


