Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelesmøde tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19 på lærerværelset.
Deltagere: Anne Birthe, Betina, Helle, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Anders
Mødeleder: Vibe
Mødelederrække: Anders, AB, Betina, Helle, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe.
Referent: Sheena.
Kageleder: Betina
Kagelederrække: Vibe, Søren, Sheena, Michael, Jesper, Helle, Betina, AB, Anders

1 – Gennemgang, godkendelse og underskrivning af referat

Sheena

underskrevet og lagt i mappen
2- Godkendelse af dagsorden

Alle

godkendt
3- Nyt fra skoleleder
Jesper
• Venteliste. Der er i øjeblikket 6 elever på venteliste på skolen. Udover tallene fra sidste
månede, er der kommet 1 mere til lillegruppen.
•

Der er besøg af revisor den 4. april til gennemgang af årsregnskab 2015 – og vi har også
booket revisor til generalforsamlingen den 20. april

•

Alle praktikaliteterne for de mundtlige eksamner for vores 9.klasse er på plads.

•

Der er tilsyn på skolen den 15. marts 2016

•

Der afholdes info møde den 17. marts om TSFO. Anette Hedegaard ’Zumba-Anette’ er i
øjeblikket på besøg i de forskellige børnehaver.
4- Nyt fra formand
Sheena
• Opsamling på medarbejdermødet
Tidligere på dagen blev der afviklet et møde med medarbejderne og bestyrelsen.
Den økonomiske strategi for perioden 2015 – 2020 blev gennemgået. Der var en god
dialog i denne forbindelse. På punkt var yderemere kommunikationen mellem bestyrelsen
og medarbejderne og rolle/ansvarsfordelingen. En snak om hvad vi forventer af hinanden
og hvordan vi sikre en åben dialog.
Den økonomiske strategi som blev fremlagt, vil også blive fremlagt på
generalforsamlingen.
•

Årsmødet
Der opfordres til at deltage i årsmødet i slutningen af april måned, både for
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bestyrelsesmedlemmer og de ansatte. Der er endelig tilmelding den 18. marts. Denne
skal gives til Jesper.
5- Generalforsamling
Alle
• Dirigent
Peter Moldrup fra Friskole Foreningen kommer og er dirigent. Jesper og AB tager sig af
Peter, når han kommer.
• Annonce i avisen
Sheena tager en snak med Lene for at få fat på annoncemateriale fra 2015. Annoncen skal
i avisen i uge 14, for at det er tidsnok – samtidig spørger vi Lene om en liste på
medlemmer af skolekredsen. Da de, ifølge vedtægterne, skal have brev om
generalforsamlingen.
• Det praktiske, stemmesedler, kuglepenne, projektor, sang, lokale, kaffe, kage etc
Vi mødes alle kl 17:30 på dagen og gør klar i storegruppen til generalforsamlingen. Vi
bager aller en kage og taer med.
Vibe sørger for musikalsk indslag. AB sørger for projektor til fremvisning af slides og lign.
Der er igen i år børnepasning i SFOén fra kl 18:00 – 20:30. Jesper aftaler nærmere med
Malene Bruun, hvordan det fungerer i praksis.
•

Vi aftaler at første møde med konsituteringen for ny bestyrelse bliver torsdag den 28.
april fra kl 17:30 – 18:30. Herefter er der fællesspisning for gammel og ny bestyrelse.
Michael Holm sørger for maden.

6.- Jubilumsfesten
Helle
• Hjemmesideadresse – er den officiel? Afventer svar fra venneforeningen. Helle og Jesper
rykker for adressen, så vi kan bruge den i markedsføringen.
PR-udvalget holder møde i uge 11, og vender tilbage med forslag til event på
bestyrelsesmødet den 4. april.
7. Nyt fra renoveringsudvalg
Søren
• Thomas Nørager ønsker ikke at fortsætte i udvalget som forældre. Anders W. Andersen
indtræder i stedet.
Sheena og Søren har til opgave at skrive ud om det kommende renoveringsarrangement,
og forhåbentlig få fat i nogle forældre som har tid, lyst og evner til at hjælpe med at løfte
opgaven. Der kommer snarest en udmelding på intra.
8. Evt.
• Der er kommet en henvendelse fra en forældre, som tilbyder at lave en aktivitet for elever
i 3-4 klasse, som ikke er den del af slusen, men har så tidligt fri at de skal vente på
bussen hjem. Jesper drøfter denne mulighed med SFO/Slusen og melder herefter tilbage.
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