Gjerrild-Bønnerup Friskole
Referat bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 kl. 19:00 på lærerværelset.
Deltagere: Betina, Helle, Jesper, Line, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Heidi, Michael, Anders, Louise
Mødeleder: Sheena
Ordstyrer: Betina
Ordstyrerrække: Line, Louise, Anders, Betina, Heidi, Helle, Michael, Sheena, Søren & Vibe.
Referent: Sheena.
Kageleder: Sheena
Kagelederrække: Line, Louise, Michael, Sheena, Søren, Vibe, Helle, Betina, Heidi, Anders
1 – Opsamling på sidste møde .8 november 2016
• Underskrift på referat fra både september og november - underskrevet
2- Godkendelse af dagsorden
• 2 punkter tilføjet, herefter godkendt
Nyt fra lokaleudvalget og nyt fra PR-udvalget
3 – Orientering og opfølgning fra formanden
,

Sheena
Alle

Sheena

•

Michael Holm har bedt om orlov fra bestyrelsen. Det er uvist hvornår Michael vender
tilbage. Suppleant Line S. Miltz indtræder i bestyrelsen i stedet for.

•

I forbindelse med at formanden har gennemgået årshjulet, har hun også gennemget
forretningsorden for bestyrelsen. Evt. forslag til ændringer bliver sammen med årshjulet
og opgaveoversigten præsenteret på første bestyrelsesmøde i 2017.

•

Der er fastsat en dato for generalforsamlingen 2017. Det bliver onsdag den 5. april 2017.
Nærmere oplysninger følger.
Skoleleder sørger for at sætte et opslag på hjemmesiden, og formanden laver et opslag på
facebook.

•

Der indstilles følgende til bestyrelsen fra Økonomiudvalget:
*Jakke med logo til skolens ansatte plus et par ekstra til skolens generelle brug –
godkendes
*Ekstra midler til indkøb af skoleinventar – godkendes
Der tales i denne forbindelse om at forsøge at sælge ud af nuværende inventar, som ikke
bruges.

4. – Budget 2017
Jesper
• Budgettet med de sidste ændringer fremlægges hele bestyrelsen og godkendes endeligt
for 2017.
Revisor kommer på skolen den 31. januar 2017 i forbindelse med
årsregnskabsafslutningen 2016.
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5.Nyt fra lokaleudvalg
Helle & Vibe
• Lukket punkt
6. Nyt fra Pr-udvalget
Line & Betina
• Lørdag den 10. december fra kl. 10 – 13 er der markedsføringsaktivitet på Torvet i Grenå.
Vil vil forsøge at gøre opmærksomme på os selv som skole. Vibe er torvholder på
projektet og har styr på diverse.
•

Der arbejdes også på et åben hus arrangement som afholdes den 12. januar på skolen fra
kl. 16:30- 18:30 – nærmere oplysninger kommer.

7. Evt.
• Året der gik – afrundning.
En rundt om bordet snak om løst og fast.
• Mødedato for næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 31. januar 2017 kl 18:30.
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