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Gjerrild-Bønnerup Friskole 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 7.10.2020 klokken 19.00 – 21:00. 

 

 

Deltagere: Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Søren, Maria, Jens, Finn og Kim. 

 

Afbud:  Anders A, Lasse, Maria   

 

Mødeleder: Thomas 

Referent:  Lisa 

Kageleder:   Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Anders A, Søren, Maria, Jens, Finn, Lasse og Kim. 

 

  Tid i min. 

    

1. - Godkendelse af dagsorden  5 

  Godkendt   

2. – Orientering fra formanden                                                                                             (O) Vibe 20 

 Bus situationen 

HURRA! Vi har fået en fast afgang på rute 352 i stedet for den 

nuværende flexrute. Det betyder at allerede fra efter 

efterårsferien er afgangen kl. 13.42 en fast afgang der ikke 

skal bestilles på forhånd.  

 

 Nabo høring 

Anders E deltager ikke i punktet.  

Vi har modtaget en nabohøring omkring Stokkebro nr. 63 i 

forhold til en ændret anvendelse. Vibe har svaret på 

bestyrelsens vegne idet der var en kort svarfrist.  

  

3. – Orientering fra skoleleder   ( O )Kim                                                                    25 

 Orientering om SFO undersøgelsen – nedsætte arbejdgruppe. 

Vi har modtaget svar på vores SFO undersøgelse. Lisa, Maria ? 

og Kim arbejder videre med undersøgelsen.  

 

 Skolesekretær 

Vi har ansat en ny skolesekretær fra 1. december 2020. Mette 

har lovet at hjælpe os indtil, samt hjælpe med oplæring af den 

nyansatte. Indtil 1. december har vi fået mulighed for at 

tidligere viceleder på friskolen Jørn Fønss Bach kommer og 

hjælper os med telefonpasning samt forefalden arbejde 2 dage 

om ugen.    

 

 Fonde + orientering om kommende projekter. 

Der var møde i mandags og hjemmesiden er meget tæt på at 

være færdig    

 

 Forårsmesse 13 – 14 marts (afgøres i uge 1) – hvem vil være 

kontaktperson? 

Jens bliver ny kontaktperson på Forårsmessen. 
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Elever 

I uge 40 havde vi 2 nye elever på prøve. I denne uge har vi 

også haft 2 andre forespørgsler på skolegang på friskolen, som 

skal på prøve hos os i uge 43.   

 

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant                                                                     (O) Lasse 10 

 Punktet udgår da Lasse er syg.   

5. – Orientering fra økonomi udvalget – herunder budget   

2021 

(O) Anders 

- Søren 

10 

 Vores økonmi følger fint det budget vi har lagt for 2020. 

Budgettet for 2021 og 2022 skal til at startes op. Kim og Mette 

går i gang inden længe, hvorefter økonomiudvalget mødes og 

gennemgår dette inden næste bestyrelsesmøde.  

  

6. – Legeplads 

        

(DB) Kim 10 

 Ulrik har i samarbejde med friskolens venneforening igangsat 

indsamling i lokalområdet til en ny legeplads på skolen.  

 Kim har fremlagt skolemodellen for elevråddet som har sagt 

god for den. Skolemodellen er ude i ”høring” i klasserne i 

forhold til eventuelle andre ideer.  

  

7. – Bios Phere (D) Kim 15 

 Kim og Henrik Majlund har haft et møde omkring mulighed for 

søgning af fonde i forbindelse med skolen skal have skiftet tag 

eller en del af taget indenfor de kommende år.  

  

8. – Soft Control – bilag (B) Kim 15 

Vi er blevet kontaktet af Soft Control, som vil kunne hjælpe os med 

fjernstyring af vores nuværende varme. 

 

Bestyrelsen er blevet enige om, at vi skal undersøge muligheden for 

indlæggelse af fjernvarme på skolen. Der skal pt. beregnes hvilken besparelse 

der vil være herved.   

 

Økonomiudvalget skal herefter beslutte om der skal skiftes varmekilde og 

hvilken løsning der er mest rentabel.  

  

9. – Kommende møde med personalet (D) Vibe 10 

  Lisa, Vibe og Kim mødes og laver en dagsorden inden 

samarbejdsmødet med personalet den 3/11  

  

10. – Evt.   

 Finn og Søren har været til møde i Nørre Djurs hallen omkring 

planer for udvidelse af hallen. Det var et spændende og 

konstruktivt møde hvor der kom mange kreative ideer på 

bordet.  

  

   

    

   

   

Næste møde er   

Onsdag d. 11/11 kl. 19.00    

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion  

 

Ventende punkter: 

- Ny ferielov (mette deltager) 
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- Takster  

- Bus-venner 
- Tilbud fra Softcontrol 
- Åbne økonomimøder med tilmelding   
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole 
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