Referat af bestyrelsesmøde på Ådalskolen
Dato:
Deltagere:
Fraværende:

22/2-17
Karsten Andreasen, Per Mørk, Claes Drud, Bo Madsen, Niels-Christian Daugaard
Nielsen, Jakob Hansen, Jesper Aablad
Helle Andersen

Årsrapport
Underskrift af årsrapport af alle bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamling
Per har spurgt Henrik Wenckell, som gerne vil være dirigent til mødet
Vedtaget af enig bestyrelse
Starte og slutte med sang. Kommer Gry eller Knud? Karsten spørger dem ind til sange og hvem som
vil komme og spille / synge.
Afstemningsprocedure:
Tog meget lang tid til mødet i 2016
Hvordan får vi de nye navne på til bestyrelsen. Skal det være anonymt med sedler og forslag?
Snak om diverse forslag.
Besluttet at vi kører på samme måde som i 2016. Sedler med navne.
Praktisk:
Udsendelse af indkaldelse senest 14 dage før mødet. Karsten sender udkast til dagsorden fra sidste år
til bestyrelsen den 23/2-17
Bestyrelse melder retur senest fredag 24/2-2017
Afholdes i Aula
Der indkøbes kringle / brunsviger og kaffe og sodavand. Dette søger Karsten for
Bo starter med info om ideer til skolebyggeri på maks. 15 min.
Bestyrelse mødes 18:30
Regnskabet
Per fremlægger årsrapporten
Revisor laver et hæfte a la sidste år
983.000 kr. i overskud, hvilket er et flot resultat
Der er investeret i skolen med ny ventilation, belysning, computere, inventar så vi føler ikke der er
sparet på noget.
Budget 500.000 kr. i overskud. Godt i tider hvor vi går og snakker om byggeri nu hvor vi er ude og
søge fonde og midler.
700.000 kr. kroner kommer fra det offentlige som vi ikke vidste besked om. 71-73% og op på 75% i
2017
Havde vi ikke pengene kunne vi kun drømme om byggeri og vi er i gang med at bruge lidt i
forbindelse med arkitekt arbejde.
Per gennemgår kort regnskabet.
Konklusionen er at vi ligger meget fornuftigt til den kommende store opgave. Et super budskab at få
ud til alle forældre.
Vi bringer os ikke i en dårlig situation ved at gennemføre byggeriet.

Fremhæv også ting på kort sigt. Klassesæt med computere. Alle lærere får nye computere.

Skolebyggeri
Bo har lavet en præsentation for alle lærere og vores pedel
Bo har lavet mange baggrundscheck omkring hvilke konsulenter vi skal anvende til vores byggeri. På
den måde er vi kommet frem til vores samarbejdspartner arkitekten Sophus.
Fredag den 24/2-17 er der møde på skolen mellem udvalgte deltagere fra bestyrelsen, lærere og
arkitekter. Karsten skriver rundt i morgen for at finde en relevant lærer som kan deltage.
Nu deltager Bo, Claus, Per, Karsten, Jesper, 1 eller 2 lærere
Karsten er ved at finde gamle tegninger og få scannet de vigtigste ind.
Der skal nedsættes en styregruppe med en fast kerne og en gruppe hvorfra nogle kan inddrages efter
behov.
Vi skal have søgt de rigtige fonde og skal her også have nedsat et udvalg. Kan også være et punkt på
generalforsamlingen at der spørges ud om der er nogle som kan bidrage med noget specifikt.
Før der søges skal der laves et seriøst forarbejde.
Økonomi
Når vi vil noget større, så skal tingene gøres ordentligt og med prof. samarbejdspartnere som f. eks
vores valgte arkitekt. Arkitekten samarbejder i forvejen med Lokale og Anlægsfonden
Bestyrelsen har godkendt arkitekthonorar på ca. 100.000 kr. ekskl. moms, der anvendes på at få
tegninger frem.
Projekt / Styregruppe
Lad os se, om vi kan få Rene Rohde fra Arkitektgruppen med ind i styregruppen
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Niels Christian tilbyder sin hjælp
Claes Drud vil gerne være behjælpelig med den første ansøgning til Lokal og anlægsforeningen.
Der var forslag om evt. at projekt ansætte en medarbejder dedikeret til opgaven. Vi drøfter det
videre på mødet fredag.

Nyt fra formand
Intet nyt
Nyt fra skoleleder
Lizzi er sygemeldt.
Skema for Lizzis timer er lavet. Jens er taget ud af sløjd.
Klasselærerfunktion er delt mellem Sisse og Jette.

Næste møde: Generalforsamling den 15/3-2017

