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Deltagere:  

Allan Olsen X Niels Olsen  Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Katja Jørgensen X Hanna Dahl X 

Anders Clausen X Lene Flensborg  Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X   Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X   Henrik Falcon X 

Ole Regnersgaard X   Mads S. Daugaard  

Bo Hass Jensen      

 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. februar 2018 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Ingen bemærkninger 

 

2. Orientering v/formanden. 

Ang. valg til generalforsamling: Ole vil gerne erstattes. Søren, Nanna og Bo 

genopstiller og Katja genopstiller som suppleant. Niels spørges om at opstille til 

bestyrelsen for skolekredsen. Så mangler vi en suppleant for skolekredsen. 

 

3. Orientering v/ledelsen. 

HLD: Infomøde til kommende 0. kl mandag den 5. marts. 

Lars Jonassen mulig ny tilsynsførende, da Niels Christian skal stoppe. 

Udeskole DGI; Mads, Charlotte og Line tovholdere. 

 

LJ: Geilo overvejes som genvalg til skitur. Rejseselskab ønskes skiftet. 

Masser af gymnastikopvisninger kommende 2 weekender. Igen i april i 

Roskilde/København + Efterskolernes gymnastikdag m.fl. 

22/3 samles det nye elevhold. Pt. 118 tilmeldt. 

Ny model forældresamtaler, hvor vi kun har haft få samtaler her 2. gang, er fungeret 

godt.  

 

HD: Orientering til skolekreds om gymnastikopvisningerne. Venneopvisning den 4. 

marts på skolen, hvor skolekreds også er velkomne. 

Afskedsreception for Dorte Marie den 20/3 kl. 14.30 – 16.00. Mød frem! 

Trine barsel, ansættelsessamtaler den 20/3. 

Renteswap faldet til ca. - 7,5 mill. 

Møde Arbejdernes Landsbank. Tilbud på lån med samme beløb og rente som egen 

bank. De tilbyder det som kassekredit. En sådan kan opsiges nemmere end fx 

kreditforeningslån. De vil gerne kigge på kreditfinansiering, hvis vi flytter vores 

forretninger minus renteswap. 

Vi siger nej tak til tilbuddet, da vi ikke vil flytte pengeinstitut, når de ikke vil overtage 

renteswappen. 

Vi har fået tilsagn om banklån hos egen sparekasse, som sikrer vi kan gennemføre 

projektet, sidenhen kan vi søge kreditforeningslån, som er en længere proces. 

 

LA: 2 gode legestuedage med positive forældre. Patrick stopper 28/2-18 grundet 

faldende børnetal. 
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4. Nyt omkring børnehaven 

Snak om kontrakt som er udarbejdet af udvalg. Vi underskriver den og forventer at 

bestyrelsen for Bondegården gør det samme. Så er sammenlægningen en aftale! 

Nuværende lejeaftale for Bondegården har et års opsigelse. Den opsiges først, når vi 

har en mere præcis dato for byggeriet. 

Nyt navn diskuteres bedste bud lige nu er: 

Friluftsgården - Vinde Helsinge Vuggestue og Børnehave. 

Byggeprojekt: Vi har valgt det bedste og billigste tilbud ud af 3, som alle var 

totalentrepriser. Byggeudvalget laver aftaler m.m. med arkitekt og byggefirma.  

Der arbejdes fortsat på en sammenlægning 1.januar 2019. 

 

Der skal laves vedtægter for børnehaven som bilag til vores egne vedtægter. De skal 

vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Den ordinære i april samt en 

ekstraordinær i efteråret. 

Bondegården vil ligeledes tilpasse deres vedtægter til en sammenlægning. 

 
5. Skolepengesats for: - Efterskolen 2019/20 – Friskolen og sfo 2018/19 

Efterskolen 2019/20: 2385,- kr/uge – Indmeldelsesgebyr: 1500,-kr + Linjefagstur 

Friskolen bliver stigning på 2-3%. HD retter prisoversigt til og sender ud med referat. 

 

6. Nyt fra udvalg. 

Messeudvalg: Messe i Gørlev 22/4 ny flyer med præsentation. Udvalg mødes den 14. 

marts kl. 17.00. 

Byggeudvalg: toilet på lærerværelse renoveres. Byggetilladelse givet til møderum over 

hall’en. Tilbud på vinduer modtaget. Tilbud indhentes om asfalt i indkørslen. Generelt 

trænger p-plads til eftersyn. Bliver meget glat. Herudover skal laves flisebane på 

ydersiden af parkourbanen, så der ikke parkeres lige oveni yderste parkourstativ. 

Byggeudvalget kigger på de forskellige muligheder. 

 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 

Der afventes ift. mulig konflikt. 

 

8. Evt. 

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


