Gjerrild-Bønnerup Friskole
REFERAT af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. november 2016 kl. 18:30 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Betina, Heidi, Helle, Jesper, Line, Louise, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Michael, Louise og Sheena
Mødeleder: Anders
Mødelederrække: Line, Louise, Anders, Betina, Heidi, Helle, Michael, Sheena, Søren & Vibe.
Referent: Vibe
Kageleder: Ingen Desværre, det skulle have være Sheena.
Kagelederrække: Line, Louise, Michael, Sheena, Søren, Vibe, Helle, Betina, Heidi, Anders
1 – Opsamling på sidste møde- UDGÅR da Sheena var fraværende
• Underskrift på referat.
2- Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
3– Budget 2017

Alle
Jesper

Jesper fremlægger og gennemgår budget 2017.
Der stilles opklarende spørgsmål, og der diskuteres forskellige aspekter af budgettet. Der skal
justeres på forskellige punkter.
Budget 2017 viser et forventet overskud på 357.000, og godkendes med forbehold.
Forbehold:
Der ses i budget 2017 en kraftig stigning i lønudgifter til SFO. Bestyrelsen beder skoleleder
komme med en uddybende forklaring herpå, snarest muligt. Denne udbydning drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Det er positivt at der er et overskud i budget 2017, dog er bestyrelsen meget obs på
fremskrivningtallet for elever da der i sommeren 2017, er en stor årgang der går ud og en lille
årgang der kommer ind. Det påpeges derfor fra bestyrelsens side at der fra starten af budgetår
2017, er en meget grundig budgetopfølgning så der sker en stadig tilpasning mellem elevtal
(indtægter ) og udgifter/ omkostninger. Der skal allerede tidligt i 2017 (senest midt februar)
påbegynde en grundig vurdering af forholdet mellem elevtal og omkostninger i forhold til resten
af 2017. Økonomiudvalget vil hurtigst muligt få fastsat møder for denne periode.
4 .Orientering fra formand
• Markedsføringsopgaver .
Da bestyrelsen og skoleleder er opmærksomme på, at der bliver en difference mellem
elever, der forlader skolen efter sommer og de som starter – vil vi forsøge at synliggøre
vores skole og dens profil.
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Der har været drøftet forskellige muligheder for reklamefremstød, og vi har sat os på at
vise os til et open by night arrangement i Grenaa by. Reklamefremstød i Grenå der er sat
til at løbe af stablen d. 25/11.
Vibe påtager sig opgaven med at koordinerer forskellige ting omkring dette arrangement,
Helle og Betina vil gerne hjælpe. Vibe indkalder til møde og den øvrige bestyrelse
orienters løbende.
5. Evt.
Jesper fortæller at der er ansat ny lærer foreløbigt i en tidsbegrænset stilling. Vi byder
velkommen til Ditte.
Der aftales ny mødedato. Mandag d. 5712 kl. 19. Der blive møde og lidt julehygge. Vibe sørger
for forplejning
HUSK !Vi skal have aftalt mødedatoer for forår 2017 på næste møde.
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