Gjerrild-Bønnerup Friskole
Referat bestyrelesmøde mandag den 4. april 2016 kl. 18 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Anne Birthe, Betina, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe
Afbud:
Mødeleder: Vibe
Mødelederrække: Anders, AB, Betina, Helle, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe.
Referent: Helle.
Kageleder: AB
Kagelederrække: Vibe, Søren, Sheena, Michael, Jesper, Helle, Betina, AB, Anders
1 – Underskrivning af referat fra 8. marts 2016
Sheena
Underskrevet og lagt op
2- Godkendelse af dagsorden
Alle
Godkendt
3 – Gennemgang af økonomi v/revisor
• Årsregnskab 2015 – Revisor Søren Yde gennemgik referatet. Der er et positivt resultat.
4- Nyt fra skoleleder
Jesper
• Skoleårets planlægning (status) Jesper og Lene begynder at planlægge timerne for næste
år i uge 14.
• Elevstatus. Der er 12 i TSFO, der er 2 elev på prøve i lillegruppen. Der er 2 på venteliste til
4. klasse. 2 på venteliste til den kommende 7. klasse, hvor 1 er optaget. Og 1 på
venteliste til den kommende 8. klasse. Ved optagelse af de 2 i lillegruppen er årsmålet
nået = 144 elever.
• TSFO er kommet godt fra start.
• Der er ny medarbejder i prøve i SFO. Hun hedder Nina Karlsen og er i flex-job.
• Tilsynsrapport. Der har været tilsyn og vi har fået en rigtig god afrapportering.
• Skolen har sendt 28 henvendelser ud i forhold til at finde en skole til skolebytte –
nærmere info følger.
5- Nyt fra formand
Sheena
• Økonomiudvalget kigger på de forskellige muligheder for tilvalg/tilkøb af SFOmuligheder.
• Vi skal have et lokaleudvalg op at køre, og det sætter vi på dagsorden efter
generalforsamlingen.
• Afstemning: må bestyrelsens medlemmer fritages for rengøringsdage? Det vedtages ved
afstemning og træder i kraft fra næste skoleår. (2016/2017)
6- Generalforsamling
Sheena
• Der var en hurtig gennemgang af opgavefordelingen.
7.- Jubilumsfesten
Betina/Sheena
• Helle undersøger priser på udgivelse af et jubilæumsskrift, og vender tilbage med tilbud.
• Rammer for dagen. Officiel åbning fra kl. 12 -13 ved bestyrelsen og ledelsen. Sheena og
Betina arbejder videre på at få kontakt adresser til samarbejdspartnere, samt kontakt til
talere. Åbenhus arrangement fra 12 – 16, hvor børnene har mødepligt, da dagen
betragtes som en skoledag. Skolen står for dette arrangement og arbejdet starter i blå
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uge (uge 17).Venneforeningen og bestyrelsen er praktiske hjælper mellem 16 -19. Festen
starter kl 19. Meld dig til her og spred rygtet. www.gbfriskole.safeticket.dk
• Helle undersøger om der er mulighed for at komme senere til festen, og betale i
indgangen til musikken.
8. Nyt fra renoveringsudvalg
Søren
• Status. Anders er trådt ind i renoveringsudvalget
9. Evt.
• Opsamling svømning (Vibe). Vibe afventer besked om tidspunkter for svømning, fra
koordinatoren på Vestre Skole.
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