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Referat af
BESTYRELSESMØDE
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Tilstede til punkt 1 var Helle, Inger fra kontoret og Thomas Grunnet vores revisor.
1. Revisoren fremlægger udkast til årsrapport og protokollat for 2017.
Posten til el skal fremadrettet være ca. 120.000kr. Vi betaler PSO-afgift for den strøm, vi
selv laver.
Inventar og udstyr, småanskaffelser indeholder også udgifter til vandskaden. (note 11)
Inventar og småanskaffelser (note 13) heri er nye møbler til spisesalen.
Indvending omkring rente note 17. (Helle og Inger tjekker)
Renteswap faldet fra godt 9 mill. til knap 8 mill.
Tilfredshed med det fine resultat på 1,3 mill.
2. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkninger.
3. Orientering v/formanden.
Bestyrelse mødes kort efter ordinært møde.
4. Orientering v/ledelsen.
HLD: 11 i kommende 0. kl.
Mus-samtaler afholdt i lærergruppen, positive, god trivsel.
Mads og Line tovholdere på i udeskoleprojekt i samarbejde med DGI.
Der er startet 2 nye elever.
LJ: god opvisningssæson, der mangler nu de sidste 3 opvisninger.
Samtlige elever hjemsendt pga. fnatudbrud. Ingen nye udbrud siden, få kommentarer positive. Vi fulgte råd og vejledning fra, ledende sundhedsplejerske i kommunen.
119 elever til 1. samling af kommende hold. 2 mere muligvis på vej.
HD: Per Dyrby ansat i vikariat for Trine. Starter på deltid fra maj og herefter fuldtid fra
august og hele kommende skoleår.
5. Mulig lockout.
Der må laves meget lidt. De lærere, der ikke er lock-outet må ikke varetage andres
arbejde. Der er en høj organiseringsgrad på skolen. Rart at alle denne gang er på samme
side. Vi laver en plan, hvis det bliver aktuelt.
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6. Nyt om projekt daginstitution - Friluftsgården.
Stort arbejde med vedtægter. Kontrakt udfærdiget med arkitekt - totalentreprise. Håber på
isoleret toilethus i samme ombæring. Herudover skal indgås aftale om etablering af
parkeringsplads. Landzonetilladelsesproces igangsat lige inden påske.
Bondegårdens nuværende kontrakt opsiges til 1/5-19.
7. Vedtægtsændringer.
Forskellige punkter diskuteret. Henrik og Anders laver ændringer og sender ud til
gennemlæsning/rettelser.
8. Forberedelse af Generalforsamling den 25/4.
Søren og Nanna genopstiller i forældrekredsen
Katja ønsker at udtræde som suppleant i forældrekredsen. Vi fandt et par stykker, som
Hanna spørger.
Ole ønsker at udtræde, Niels Olsen stiller op som repræsentant for skolekredsen i stedet.
Kan vi ikke finde anden suppleantforslag, stiller Ole op som suppleant i skolekredsen.
9. Nyt fra udvalg.
Byggeudvalg - personaletoilet færdigrenoveret.
Messeudvalg - Gode ideer til messen den 22/4. Evt. andre end udvalg og repræsentanter
fra Bondegården til at stå ved vores messestand. HD skriver rundt.
10.Nyt fra medarbejderrepræsentant.
11.Evt.
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