Referat af bestyrelsesmøde, Ådalskolen den 23. oktober
2013
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokol, herunder godkendelse af senere referat.
Nyt fra formanden v/HW.
Nyt fra skolen v/KA.
Drøftelse af at have 23 elever på listen over indskrevne elever til næsteskoleår v/KA
Drøftelse af det nye netværk v/SS
Nyt fra udvalgene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Økonomiudvalg: Fremlæggelse af budgetforslag 2014
Ansættelsesudvalg
Kommunikations/pr-udvalg
Vedligeholdelsesudvalg
Fundraisingudvalg. Uforpligtende møde med fundraiser v/KA
Bindeled til elevråd

7. Evt.

Tilstede:
Henrik Wenckell, Pia Böll Berg, Anne Grete Pilgaard, Gertie Sørensen, Jens Kierkegaard, Jens Mathiesen,
Steffen Schmidt, Karsten Andreasen.

Fraværende:
Margit Baisgaard

Referent:
Steffen Schmidt

Mødet startede kl. 19.00

ad 1) [Protokol. Herunder godkendelse af seneste referat]
Forrige mødereferat underskrives.

ad 2) [Nyt fra formanden v/HW]
Odense kommune: Oprettet en sag på vores ønskes at bygge. Det betyder at vi er i formel dialog med
kommunen.
HW har været igennem skolen tilgængelige dokumenter (tidligere skriftlige dialoger mv.) om
udvidelsesønskerne som forberedelse til møde med kommunen.
Forældre i 6. kl. har kontaktet HW og foreslået at der bygges skurer så børnene kan stå i læ når de er ude.
Der er der ikke stemning for at bruge penge på i bestyrelsen.

ad 3) [Nyt fra skolen v/KA]
Skolens hjemmeside er opdateret (og blive løbende opdateret), og der er i den forbindelse kommet en
velkomsthilsen på vores hjemmeside.
Forældre har kontaktet KA for at høre om skolen ville give tilladelse til at lave en billedkunsthold efter
skoletid. Det drejer sig kun om lokaler idet holdet selv medbringer alle materialer. KA har været i dialog med
skolens lærerstab om forespørgslen. Der er herefter givet tilsagn om udlejning af billedkunst efter skoletid
for en pris på 1500 kr. (samlet for 8 gange)
Læreplan for mini-SFO er skrevet.
KA orienterede om behovet for nyansættelser, perrsonaleændring mv. på skolen. Skema med oplysninger
delt rundt af KA.
Anne Grete Pilgaard, Knud Kalnæs og KA har været til møde med Friskoleforeningen. Om timefordeling som
følge af folkeskolereform. Vi lever op til minimum (timerne sættes op).
Nye elever på skolen: Elev til prøve i 8. kl. samt en ny elev i kommende 1. kl. (flytter til sommer) .

ad 4) [Drøftelse af at have 23 elever på listen over indskrevne elever til
næsteskoleår v/KA]
Punktet er kommet på dagsordenen pga. tvivl om en af de opskrevne elever rent faktisk møder op til
skolestart. Pt. bor familien i en anden landsdel og er pt. ikke i konkrete flytte planer. Skolen forsøger at
undgå ikke at starte skoleåret med en klaser der ikke er fyldt op.
Det er bestyrelsen ikke stemt for overbookning af klasserne. Samtidig anerkendes den høje risiko for en tom
plads ved førskole start (1. marts 2014).

ad 5) [Drøftelse af det nye netværk v/SS]
Det oprindelige tilbud er blevet gransket. Der er blevet forhandlet en switch ind i tilbuddet uden merbetaling.
Priserne på enhederne kunne ikke findes billigere andre steder.
Udover det oprindelige tilbud, er der bestilt konfiguration af et ”gæste-netværk” der giver skolen mulighed
for at gæster kan tilbydes midlertidig adgang til internettet på skolen.
Kablingen af enhederne i det nye højhastighedsnetværk står skolen selv for (Claus Nielsen/Knud Kalnæs).
Det er endnu ikke helt fuldført.
Alt i alt holder projektet sig inden for budgettet (75.000 kr.)

ad 6.1) [Nyt fra Økonomiudvalget: Fremlæggelse af budgetforslag 2014]
Overskud på 310.000.
Bestyrelse har ikke yderligere
Endeligt budget forventes vedtaget den 4. december 2013 på næste bestyrelsesmøde.

ad 6.2) [Nyt fra Ansættelsesudvalget]
Ingen bemærkninger pt. Som udløber af KAs fremlægning af behov for nyansættelser var der enighed om at
få sat gang i søgningen af nye folk.

ad 6.3) [Nyt fra Kommunikations/pr-udvalget]
Sammenfatning til næste gang mht. indsamlede input fra forældremøderne.

ad 6.4) [Nyt fra Vedligeholdelsesudvalget]
Har været 2 arbejdsaften. Annonceringen af arbejdsaftener kom ikke ”nok ud”. Dt skal være mere tydeligt
næste gang.

ad 6.5) [Nyt fra Fundraisingudvalg. Uforpligtende møde med fundraiser v/KA]
Til sidste møde i fundraisingudvalget præsenterede René en fundraisingmodel med professionel fundraising,
dvs. hjælp til både penge og proces. René arbejder i sit daglige virke fra tid til anden sammen med ham.
(Jeremy). Han foreslå et uforpligtende møde hvor Jeremy præsentere sig selv. Bestyrelsen vil gerne mødes
og have en præsentation. KA arrangerer dato.

ad 6.6) [Nyt fra Bindeled til elevråd]
ad 7) [Eventuelt]
Ingenting

Næste møde: Onsdag den 4/12-2013, kl. 19.00
Mødet sluttede 21.45.

