Referat Bestyrelsesmøde 30-03-2016
Deltagere: Karsten Andreasen (KA), Per Mørk (PM), Helle Lundsgaard (HL), Bo Busk (BB),
Jesper Aablad (JAa), Jakob Stenman Hansen (JSH), Niels-Christian Daugaard-Jensen (NCDJ),
Kirsten Post (KP)og Claes Drud (CD)
Fraværende: Ingen
Referent: CD

Pkt. 1:
Protokol fra seneste bestyrelsesmøde underskrevet af mødedeltagerne

Pkt. 2:
Velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer fra PM, formand.
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem præsenterede sig selv, og kom herunder ind på, hvilke
ressourcer, man har, og hvilke udvalg, man kunne have interesse i at kommen med i.
De enkelte bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt blev præciseret og understreget af KA. Vi
har skærpet tavshedspligt.

Pkt. 3:
KA henstillede til, at kommandovejene følges, og at der ikke kommenteres på løs snak om 3.
Part. Det er meget vigtigt at lytte og opfange signaler, men henvis til 3. part, klasselærer
og/eller KA.
Friskoleforeningen afholder introduktionskursus for bestyrelsesmedlemmer – nye som
erfarne – og det blev anbefalet for de nye bestyrelsesmedlemmer, at de deltager.
KA gjorde opmærksom på, at der er fællesmøde med Stige Friskole på Ådalskolen den 29.
september kl. 17. Rolf Jensen, der er optaget af Grundtvig, er gæstetaler.
Angående ventilation, er der budgettet med kr. 300.000,00. Billigste indkomne tilbud lyder på
kr. 425.000,00 så KA overvejer, hvad vi gør, og vender det med Økonomiudvalget.
Overvejelsen går bl.a. på, om vi skal fastholde ventilation til alle 3 klasser, eller om vi skal
nøjes med 2.
Der er ikke enighed i lærergruppen, hvor de 3 smartboards skal hænge. Det er besluttet, at 0.klasserne får projektor, og at 2., 3. og 5. klasse får smartboards. De monteres ultimo april.
Der monteres nye vinduer inden for de kommende uger.
Der er arrangeret cloud-kursus ifm. påsætning af ny server.
Ekstra dør monteres i edb-lokale, så aula kan anvendes til andre og flere formål i fremtiden.

Pkt. 4:
Ikke noget nyt fra udvalgene

Pkt. 5:
Forretningsordenen blev udleveret og gennemgået af KA
Valg til udvalg:
Økonomi – PM, HL og JAa
Ansættelse – PM, KA og BB
Kommunikation/PR – HL, JAa og JSH
Vedligeholdelse – NCDJ og CD
Elevråd – JSH
Vision – NCDJ
Fundraising – KA, BB og CD

Pkt. 6:
Der blev fastlagt bestyrelsesmøder for det kommende bestyrelsesår.

Pkt. 7:
Fagplan blev udleveret og gennemgået af KA

Pkt. 8:
Der skal tilsigtes ligestilling i bestyrelsen, og KA’s oplæg blev drøftet.
Der er enighed om, at vi skal arbejde hen imod ligestilling i bestyrelsen, og der var også
enighed om, at der i opstillingsprocessen på Generalforsamlingen kan argumenteres for, at
det rent faktisk sker.
Valghandlingen og resultatet af den har vi ikke indflydelse på.

