Referat af bestyrelsesmøde på Ådalskolen torsdag den 4. april 2013
Deltagere: Karsten Andreasen, Steffen Schmidt, Jens Kierkegaard., Henrik Wenckell,
Jens Mathiesen, Gertie Sørensen, Anne Grete Pilgaard.
Afbud: Pia Böll Berg, Margit Baisgaard.
1. Protokol, herunder godkendelse af referat.
Referat fra 6. marts underskrevet af de tilstedeværende.
2. Konstituering.
Formand: Henrik Wenkell
Næstformand: Pia Böll Berg
3. Valg til udvalgene.
Økonomiudvalg: Henrik, Steffen, Jens K. + KA.
Vedligeholdelsesudvalg: Jens M., Steffen. (suppl. Rene inviteres ad hoc eller
som en del af udvalget - Jens M. Kontakter René).
Ansættelsesudvalg - KA, Margit, Gertie, Henrik, Pia.
Kommunikation/PR/kultur: Margit, Gertie, Anne Grete, Pia. – hvor og hvordan
arbejdet med "konsekvenspolitik" skal fortsætte henlægges til strategimødet
den 10.4.
Foundraising - Jens K. er kontaktperson
Elevrådskontaktperson - Jens K.
4. Drøftelse vedr. betaling af skolepenge under konflikten.
Forskellige perspektiver drøftet.
Kan vi måske formulere at vi ønsker at bidrage fællesskabet og skolen de ekstra penge, da vi ved at økonomien er klemt?
Vi ønsker ikke at tage stilling før vi kender tidsperspektivet på lockout’en.
Det drøftes at det er godt at være på forkant, og skrive noget på forældreintra
i næste uge. Henrik laver oplæg og sender rundt - så noget er klar, hvis vi vurderer at det er en god idé.
KA fortæller at der er kommet ca. 10-12 børn pr. dag - hvis der ikke kommer
flere, vil muligheden blive udbudt til 4. og 5. Klasse.
5. Evt.
Næste ordinære møde. Tilfredshed med revisor og hvilke økonominøgletal
skal præsenteres på generalforsamlingen næste år.
Bankskifte Ådalskolen har skiftet bank fra Nordea til Sparekassen Fåborg for
at få mulighed for at kunne have 2 personer til at godkende bankbetalinger og
fordi der var bedre vilkår generelt. Der er sendt beskrivelse af arbejdsgangene
til revisoren. KA følger op om der er svar på at det ok.
Friskolernes årsmøde 4. og 5. maj. Jens K. tilmelder AGP og sig selv til friskolernes årsmøde 4. Maj.
Rengøringsaftale KA er ved at lave en ny rengøringsaftale med det firma vi
har, hvor vi kan spare 26.000 kr. + moms pr. år, betinget af, at vi laver aftalen
over 2 år. Der bør skrives ind i aftalen, at kontrakten kan opsiges fra begge
parter ved misligholdelse.
Strategimødet den 10. april. Kan bl.a. betragtes som medarbejdersamtale
mellem bestyrelse og KA.
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Vedtægterne, der netop er godkendt på ekstraordinær generalforsamling,
besluttes af bestyrelsen at være gældende fra nu. Vedtægterne offentliggøres
snarest på skolens hjemmeside.
Øvrig dagsorden:
- Forretningsordenenen – gennemgang
- Fremtiden - skal vi have en plan? - og hvad skal den indeholde?. Hvad vil vi
nå, og hvad vil vi prioritere?
Ledelsesstruktur - Souschef? Viceleder? Leder af SFO? Tydelig ny ledelse…
Undringspunkter fra en ny leder. Hvordan har det været at starte. Hvad er godt
og hvad undrer?
Ref. Anne Grete Pilgaard.
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