Gjerrild-Bønnerup Friskole
Referat til bestyrelsesmøde 0nsdag 26. april 2017 kl. 17:00 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Betina, Finn, Heidi, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Louise & Line
Mødeleder: Michael
Mødelederrække: Anders, Betina, Finn, Heidi, Jesper, Line, Louise, Michael, Sheena, Søren,& Vibe
Referent: Sheena.
Kagelederrække: Anders, Betina, Finn, Heidi, Jesper, Line, Louise, Sheena, Søren & Vibe
1 - – Konstituering af ny bestyrelse (B)
Alle
• Formand – Sheena Healy
• Næstformand – Anders W. Andersen
• Udvalg
-Økonomiudvalg – Sheena Healy, Anders W. Andersen, Søren Kejser & Vibe Bennetzen
-Pædagogiskudvalg – Michael Holm, Vibe Bennetzen & Line Sojni Miltz
-PR- udvalg – Betina Hansen, Line Sojni Miltz & Finn Kristensen
-Renoveringsudvalg – nedlægges. Projekter som hører under denne katagori vil fremover
bliver taget op i økonomiudvalget, hvorefter der vælges en tovholder som i fællesskab
med relevante personale og forældre løfter projektet.
- Lokaleudvalg – nedlægges. Der er en enkelt udestående opgave i denne forbindelse, og
denne opgave er Vibe Bennetzen tovholder på og fremlægger for økonomiudvalget.
Louise melder sig ind i udvalg senere.
•

Repræsentant i Venneforeningen. Venneforeningen har bedt om et møde, når ny
bestyrelse er konsituteret. Sheena tager kontakt til dem, for at aftale nærmere.
I samme forbindelse foreslår bestyrelsen at vi ikke længere har en aktiv repræsentant i
venneforeningen som deltager i møderne, men at vi laver et fælles samarbejde om
konkrete projekter og ideer.

2 - Godkendelse af dagsorden (B)
• Godkendt
3 – Opsamling og evaluering af generalforsamling(O)
• Årsregnskabet underskrevet.
•

Alle
Alle

Evaluering af generalforsamlingen
Vi vil forsøge os med pølser/brød igen til næste år, og hvis vejret er dårligt skal vi kunne
trække indenfor. Derfor skal vi forsøge at holde det på en anden dag, end onsdag hvor at
madklubben bruger køkkenet.
Spisning bør starte kl. 17:30 næste år, så der er lidt mere tid til at være social.

4 – Orientering fra skoleleder (O)
• Elevstatus
• Rengøring

Jesper
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Bestyrelsen har tidligere talt om mulighederne for ekstern rengøring. Flere forældre har
tilkendegivet en vis mættethed i at gøre rent, og flere betaler sig fra det.
Skoleleder har efter aftale med bestyrelsen indhentet tilbud fra firmaer, og der er enighed
om at arbejde videre med forskellige modeller ift at få løftet rengøringsopgaven på
skolen. Der arbejdes videre på muligheden, og forslagene fremlægges på et senere
bestyrelsesmøde.
5. – Overlevering fra poster og udvalg.O)
Alle
• Intet at overlevere
6. – Evt-(O)
Alle
• Status på udskiftning af vinduer, Der arbejdes løs i denne uge, og vi se frem til at alle
vinduerne snart er udskiftet.
• Open by Night – Vi arbejder på at deltage i Open By Night arrangement – sæt allerede
kryds i kalenderen nu, for den 2/6 får vi brug for forældre og deres børn, til at hjælpe
med at markedsføre skolen inde i Grenå.
Betina Hansen, Finn Kristensen og Sheena Healy afholder planlægningsmøde onsdag den
3. maj kl. 17:00
•

Elevrådet – Der arbejdes stadig på at etablere et elevråd på skolen. Der kommer en
opfølgning på arbejdet senere.

•

Næste bestyrelsesmøde bliver den 29/5 kl 18. På dette møde vil vi primært have fokus på
at få igangsat strategiarbejde for det kommende bestyrelsesår.

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion
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