Referat
bestyrelsesmøde den 26. november 2014
Tilstede: Pia Böll Berg, Anne Grete Pilgaard, Bo Busk, Henrik Wenckell, Steffen Schmidt, Claes
Drud, Kirsten Post, Karsten Andreasen og Per Mørk.

Pkt. 1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat.

Referat godkendt.
Pkt. 2. Nyt fra formanden
Ingen orienteringspunkter.
Pkt. 3. Nyt fra skolen
Værkstedsaftener: Der var rigtig god opbakning til begge dage. Værkstederne var rigtig spændende.
Margit skal have stor ros for sin koordinerende indsats for at få værkstedsaftener op at stå!
Åben skole: Der var 6-9 familier på besøg. Effekten af ”åben skole” var måske begrænset. Men fint at ligge
arrangementet sammen med en værkstedsaften!
Håndværkere: Claus (pedel) vil gerne vide besked, når vi ”bestiller” håndværkere til at komme på skolen.
Skolesamarbejde med de lokale børnehuse: Ådalskolen bliver ikke orienteret om møder mellem skoler og
børnehusene i Bellinge. Vi kan eventuelt tilbyde, at møderne afholdes på Ådalskolen. Karsten og Frederik
(Kratholmskolen) vil tale sammen inden næste møde med børnehusene.
Forsikring mod skimmelsvamp: Skolen er IKKE forsikret mod skimmelsvamp. Det betyder, at vi selv skal
betale for udbedring af skimmelsvamp konstateret på skolen. Forsikringsmæssigt er vi dog dækket ved
”pludselig opstået skader”.
Åposten: Henrik kommer med forslag til indlæg fra bestyrelsen til decemberudgaven. Deadline er den 9.
december.
Trivselspolitik: Kristine er i gang med at revidere politikken. Den reviderede udgave sendes til bestyrelsen.
Pkt. 4. Forældrenes indbetaling til lejrskoler
Bestyrelsen drøftede en forældrehenvendelse vedrørende reglerne omkring forældrebetaling til
lejrskoleaktiviteter og tilbagebetaling af opsparet beløb ved udmeldelse.
På skolens hjemmeside er det beskrevet at der IKKE sker tilbagebetaling ved udmeldelse.
Det er op til den enkelte klasse, at bestemme om der skal være 2 konti hhv. en klassekasse og en
lejrskolekasse. Dermed kan den enkelte klasse bestemme hvorledes reglerne skal være omkring
tilbagebetaling ved udmeldelse.

Henrik skriver til 7. klasse om reglerne.
Pkt.5. Fundraising ved CD
Claes orienterede om en henvendelse fra en forælder i 1. klasse, som har relation til direktøren for
AlbaniFonden.
Forskellige emner til fundraising blev drøftet;
- Smartboards i alle klasser
- Multibane/skaterbane
- Emner fra Vision 2020
Fundrasingudvalget vil hurtigst muligt se på ansøgninger til forskellige fonde.

Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget
Henrik gennemgik budgetforslag. Det blev besluttet, at det modtagne tilbud til asfaltrenovering af
parkeringsplads på 114.000 kr. + moms, accepteres og indarbejdes i budgettet på konto 1110.
Jordkøb finansieres af kassebeholdningen. Vi kan måske forvente en ekstra indtægt på 236.000 kr. i
december 2015. Beløbet er ikke indregnet i budgettet.
Vedrørende den fremtidige økonomistyring blev det drøftet at arbejde med måltal. F.eks. på
minimumsbeløb af likvide aktiver, overskudsgradens størrelse, skolepenge (antal elever) etc.
Det reviderede budget forventes godkendt på næstkommende bestyrelsesmøde.
Ansættelsesudvalget
Der er flere end 100 ansøgere til pædagogstillingen i SFO. Der er ansættelsessamtaler i uge 50.
Kommunikations/PR-udvalget
Intet
Vedligeholdelsesudvalget
Claus Laulund har set på støjdæmpning i klasselokalerne på ”Stengangen”. Den forventede udgift er ca.
10.000 kr. pr. klasselokale.
Bindeled til fundraising
Se punkt 5
Bindeled til elevrådet
Pia har deltaget i møde med elevrådet. Det var et positivt møde. Elevrådet besluttede at overskuddet fra
amerikansk lotteri skal gå til mørklægningsgardiner i 6. og 7. klasse.

Ad hoc Visionsudvalget 2020
Der er planlagt en visionsaften for alle forældre på skolen torsdag den 8. januar. Derefter vil visionsudvalget
sammenskrive alle input fra elever, de ansatte og forældre.
6. Evt.

Referent
Per Mørk

-

Ekskursion til Ferrislev Friskole, hvor Steffen og Karsten fik mange spændende
input/ideer til hvorledes de driver en friskole i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

-

Karsten orienterede om tilmelding til mini-SFO med start marts 2015. Der er desværre
nogle potentielle elever, som er ”sprunget fra”. Det betyder, at der pt. er 38 elever
tilmeldt. Vi håber stadig, at komme op på minimum 40 elever inden starten. Derudover
er der startet en elev i 8. klasse og en elev i 4. klasse.

