Referat
Bestyrelsesmøde den 4. november 2015 kl. 19.00-22.00
Deltagere: Karsten Andreasen, Henrik Wenckell, Bo Busk Madsen, Per Mørk, Helle Lundsgaard,
Steffen Schmidt, Claes Drud og Pia B. Berg.
Afbud: Kirsten Post
Referent: Pia B. Berg

1. Protokol, herunder godkendelse af seneste referat.
Godkendt.
2. Nyt fra formanden
Landbrugszone om til landzone, er pt. i høring og har man indvendinger, så skal det være
kommunen i hænde seneste d. 6. november. Vi afventer.
3. Nyt fra skolen
Der er optaget en ny elev i 0 B, som starter op efter uge 7. Så nu er der 44 elever i de to 0
klasser.
Det nye gangareal udenfor ved salen er færdig, der skal bestilles planter og desuden kommer
der en rampe, så kørestole kan komme ind fra P-pladsen til salen. Der er gjort et godt stykke
arbejde med at få gangen færdig.
Der er åben skole d. 5. november, hvorefter der er værkstedsaften.

4. Drøftelser af muligheden for skolekøkken i bibliotek, samt bibliotekets nye
placering.
Dette punkt udsættes til næste møde, da vi gerne vil have en debat på næste møde bl.a. vedr.
indretning af skolen i forbindelse med søgning til fonde.

Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget
Har haft et møde siden sidst. Der blev blandet talt om, at udvalget gerne ville inddrages noget
mere mht. budgettet. Man vil gerne vide, hvordan påvirkes det, med indspark fra fx fonde og
vedligehold. Der er et ønske om mere materiale mht. budgetopfølgning. Pt. fås en
statusrapport 30/6, her vil man gerne have et estimat for resten af året også. Da det er bedre
og nemmere at følge med for hele året. Der er blevet lavet et forslag, som ikke skulle give
ekstra arbejde til kontoret.
Ansættelsesudvalget
Intet
Kommunikations/Pr-udvalget
Der er afleveret et indlæg til friskole bogen, før tid og på korrekt anslag. Der er lavet et godt
stykke arbejde.

Man er i gang med efterarbejdet efter personale/bestyrelsesmødet, der er lavet tekst, men
man mangler foto. Det var en god aften, hvor man også kom godt omkring Grundtvig Kold.
Vedligeholdelsesudvalget
Intet fra udvalget, men Økonomiudvalget vil gerne have et estimat vedr. udgifterne til
kommende år, så det kan komme med i budget.
Bindeled til Fundraising
Der er søgt til Albani fonden, vi afventer svar tilbage når fonden har besluttet sig for hvem der
får. Der er søgt om 5 Whiteboards. Der er modtaget en bekræftelse på at de har modtaget
ansøgningen.
Der er søgt i Forstadspuljen sammen med Bellinge IF og Knagegården, man ønsker at lave en
aktivitetsbane på skolens område, til dette er der søgt ca. 450.000 kr.
Desuden kigges der på ansøgninger til Fionia Fonden, Energi Fyn og Agustinus fonden.
Bindeled til elevråd
intet
Ad hoc Visionsudvalget 2020
Strategi på programmet. Man ser gerne, at visionstræet kommer ud i klasserne, så eleverne
ser det igen og igen. Ellers så skal der gang i strategi planen, hvad vil vi med skolen? Dette
bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde.
5. Evt.
Dejligt med forældre som byder ind på så mange fronter. Det er bl.a. fundraising, udbedring
mht. lydisolering m.m.
Arbejdslørdagen blev en succes og det er besluttet, at fortsætte med disse lørdage to gange
om året, den sidste lørdag i marts og september.
Tilskud til friskolerne er meget nedadgående og der skal tages/ og er taget fat i politikkerne.
Claes har haft dialog med nogle af dem og andre har skrevet retur til de medlemmer af
bestyrelsen, som har kontaktet politikkerne. Claes har et telefonmøde med Alex Andersen d.
9/11, hvor skolens syn på sagen fremlægges.

Næste møde bliver d. 13. januar 2016

