
Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole                    Bestyrelsesprotokol   side:_______  

 
Deltagere:  

Anders Clausen X Katrine Olsen X Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Louise Nielsen X Hanna Dahl X 

Mia Søe Pedersen X   Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X Helle Rosenkilde X Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X Susanne Jacobsen X Rasmus Enkegaard X 

Niels Olsen X Karen Margrethe Buskov X Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen X     

 

 
Referat af BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 21. maj 2019 
 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Orientering v/formanden. 

- evaluering af generalforsamling. Lille fremmøde, men gode drøftelser. 

- er der nogen der vil med på bestyrelseskursus den 27/8 kl. 17-20 i Haslev? 
Katrine, Mia, Anna, Søren, Louise, Bo. (HD tilmelder) 
 

4. Orientering v/ledelsen.  

HLD(friskolen): 4 nye elever.  

Martin er ansat som friskolelærer pr. 1/8 i stedet for Søren.  

Elevråd har mange ønsker; flere skraldespande, diverse reparationer, mere haltid osv. 

Skriftlige prøver overstået, nu venter de mundtlige. 

Legeskole startet med Christina og Lotte. Deltager i morgensang sammen med 

friskolen. 

Revidering af mobilregler; det ønskes, at de ældste elever er knap så opslugte af 

skærmene. Sorgplan iværksat i forbindelse med forælders død. 

LA(sfo’en): Legeskolen er kommet godt i gang. Godt med 2 voksne - kommer ud af 

huset. 

SFO: gode unger der leger og hygger. 4. klasse får lidt ekstra opmærksomhed med 

ture ud af huset- nogle vil gerne fortsætte i 5. klasse. 

Koloni onsdag-fredag i uge 27, bliver på skolen. Indtil videre 9 tilmeldte til uge 28. 

LJ(efterskolen): Kun denne uge tilbage med rigtige skoledage i efterskolen.  

UVM har varslet, at de i prøveperioden kommer på uanmeldt besøg på 6 efterskoler 

som kontrol af skoledage/undervisningspligtige uger. 

Gode elever, der giver den gas i undervisningen, men desværre også om aftenen 

(drengene). 17 hjemme på en tænker. I alt 16 kommer tilbage. 7 er kommet, de sidste 

9 kommer tilbage, når det passer med en forældresamtale. 

KMB(Friluftsgården): sundhedsplejerske på hygiejnetilsyn - alt ok, nemt med ny 

bygning. Alt omkring den gamle Bondegård er lukket ned; cvr. nr., husleje mm. er 

afviklet. Opmærksomhed på, at der ikke sættes for mange ting i gang på samme tid. 

Bålhus næsten færdigt og legepladsen er ved at blive grønt. Næsten max. antal børn 

indskrevet. Lidt flere vuggestuebørn end normering. Vi skal evaluere fordelingen, når 

alt er etablereret. Grovgarderobe virker - holder mudder og vand ude af de normale 

garderober.  
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HD: renteswap kurs er nu på ca. - 8 millioner.  

Efter sommerferien åbnes der op for, at forældre kan aflevere sfo-børn kl. 6.00 på 

Friluftsgården og hente frem til klokken 17. Mulighed for pasning i sommerferien.  

Arbejdsdag lørdag fælles for Friluftsgården og Friskolen. Vigtigt at få italesat at vi er 

en institution, så man kan komme til at have arbejdsdag på ”begge sider”. 

Vi håber, at Jannie i køkkenet får tilkendt et fastholdelses-flexjob, så vi kan finde en 

holdbar løsning. 

 

5. Bestyrelsesarbejde det kommende år. Fokuspunkter - møder – struktur 

Møde 28/8 flyttes til 4/9. 

Mødet i oktober inviteres til spisning sammen med efterskolen kl. 18.  

Mødet i december holdes mødet i forstanderboligen. 

Mødet i marts har økonomi i fokus med revisorbesøg. 

Mødet i juni, bestyrelsen konstitueres.  

 

6. Nedsættelse af udvalg - skal vi have nye – skal vi nedlægge nogle? 

Faste udvalg i år har været: Bygge- (HD, Jens, Niels, Anders), Fest-(Hanna, Anna, 
Søren, Katrine), Ansættelses-(Nanna, Søren, Louise), Økonomi og 
Løn/Forretningsudvalg(Anders, næstformand og HD og kontor). 

 
7. Vedtagelse af indholdsplan (undervisningsplan) for efterskolen 2019/20. 

Vedtaget. 

 

8. Nyt fra udvalg. 

Intet nyt. 

 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 

Intet nyt. 

 

10. Evt.  

Alle senge fyldt op - der er optaget 123 elever til kommende skoleår. 
116 har betalt indmeldelsesgebyr til 20/21. 
Aula er kun til folkeskoler pt. Vi kunne godt tænke os alternativ, der kan rumme alle 
vores institutionstyper. Mange efterskole bruger VIGGO. 

 
11. Konstituering. – valg af næstformand og sekretær. 

Mia er ny næstformand og Nanna fortsætter som sekretær. 

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


