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Referat af bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 1. december 2016 kl. 19 -21. 
Mødested: Marieskolen 
 
 
Mødeleder: Poul Erik 

Referent: Lone 

Slikmutter/fatter: Henrik 

Lærerrepræsentant deltager fra kl. 19.30. 

Sarah/Birgitte/Paul J og Poul E holder møde fra kl. 18. 

Mødt: Alle best. Medlemmer samt Anne Mette fra kl. 19.30 

Dagsorden Referat tid 
Godkendelse og 
underskrivelse af referat 

Godkendt 5 

Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

5 

Meddelelser fra ledelsen 
V/Sarah og Birgitte 
 

 
Møde med arkitekt d. 2/12-16, m.h.b. på klargøring til 200 elever 
Sandra gravid igen, kommer fra barsel d. 2/1-17 og går på barsel d 
24/5-17. 
Lærerne fra været presset i okt. Og november og ser frem til 
juleferien 
Lærerrepræsentanten deltager efter dette punkt eller fra kl. 19.30. 
 

20 

Økonomi 
V/Sarah, Birgitte og Henrik 

Henrik er blevet formand for økonomiudvalget. 
Sarah/Birgitte, Poul E/Paul J, Lone, Henrik. 
Godkendelse af budget 2017 – Godkendt m. forbehold for at 
det bliver godkendt af bank og revision 
Lønpolitik ledelse og lærere – Godkendt af bestyrelsen 
Såfremt det ikke kan godkendes af bank og revision 
revurderes det. 
Investeringer o. kr. 30.000,- skal fremadrettet godkendes af 
økonomi udvalget. 
Lejrskoler – Forældrebetaling op til kr. 3.000,-, målet er at 
det skal nedbringes/ være en del af skolepengene med kun 
en lille forældrebetaling pr. dag eleven er på tur. 

20 

 
Meddelelse fra personalet 
 

 
Skolehund ved Anne Mette – Udsættes til næste møde i januar 

10 

Vedtægtsændring? Pga. økonomiudvalget. Lone er pt. Kasserer men er blevet afløst af 
et økonomiudvalg. Sidder med i udvalget. 
Fastsættelse af et ændringsudvalg til gen,forsamling? 
Ingen vedtægtsændring. Forretningsordene skal muligvis 
omskrives. 
 

15 

 
Valg af referent 
 

Skal vi have en fast referent til vores møder? 
Er der en der vil tage ansvaret? 
Poul Jakob er fremadrettet referant 

20 

Årshjul En årskalender for bestyrelsen fra 1/1 2017.  
Evt. 6 B-møder pr. år? Fastlagte mødedatoer for året 2017 
4 økonomiudvalgsmøder? Fastlagte mødedatoer for året 2017 
11. ledelsesmøder (PJ, SR, BK og PE) 
Formøde til B-møde (Pj, SR, BK og PE) 
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Sidste torsdag i april Generalforsamling. 
Arrangement med bestyrelsen og personalet gøres til en fast 
tradition. 
Årskalender udfærdiges af Poul Erik. 
 

EVT. 
 
 
 
Oplæsning af dagens referat 
 

Meddeles pr. mail/sms eller tlf. til formanden inden kl. 12 
Næste møde torsdag den 5/1 kl. 19 til 21 
 
Evaluering personale-bestyrelsesarrangement/fundraising/DP 
Tilfredshed med disse arrangementer, de var informative og 
uformelle. 
Opgradering af toiletterne ønskes, de er for ringe og ikke 
tidssvarende. 
Det bliver fremlagt arkitekterne d. 2/12-16 
Næste møde bliver d. 5/1-17 
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Underskrift og godkendelse af ref.: 
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