
Referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2017 på Ørding Friskole. 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 24. januar 2017 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Dagligdagen  
Fastelavn er vel overstået. 
Samarbejde med ”kunstner” Finn Have – meget inspirerende 
Sidste svømmedag  i dette skoleår løb af staben idag. 
Skift til internet fra Altibox sker den 9. Marts – det imødeses med spænding om det virker . 
Krabberne fra børnehaven har været med i skolen – Karen har taget imod dem. 
Der afholdes ”modtagedag” på Lødderup – 10 ud af 12 har valgt Lødderup Friskole efter 7. klasse, en skal 
på specialskole og en på efterskole. 
Der er udsendt tilbud om gratis guitarundervisning – ”bagtanken” er reklamefremstød fra musikskolen, 
men helt ok. 
Nancy er kommet med forslag til udsmykning i gymnastiksalen – det ser imponerende flot ud – relevante 
personer udvælger det bedste forslag. 
 

3. Regnskab og årsrapport 
Margit gennemgik regnskabet, som viser større overskud end umiddelbart forventet. 
Fremover skal vi have en ”midtvejsopfølgning” i september måned. 
Bestyrelsen kunne godkende regnskabet 
 

4. Indeværende budget 2017. 
Budget blev gennemgået. 
 

5. Personale 
Der søges om ny årspraktikant fra Ollerup (Den frie læreruddannelse). 
Karina´s tilhørsforhold forsøges ændret til ansættelse med løntilskud. 
Den forventede ”rotationsmedarbejder” sprang fra – der holdes samtale med 4 nye i denne uge. 
Fra 1. april er Thomas Kold ansat - skulle kunne dække forskellige områder ind. 
Mira går ca. 4 timer ned pr uge – ønsker mere tid til at kunne gøre nok for forberedelse mv. 
Jack Ward skal være 4 uger i praktik på skolen – Lykke i praktik i uge 10. 
 

6. Opsamling af dialogmøde med Kommunalbestyrelsen 
Generelt var der positiv stemning omkring de forskellige oplæg. 
Friskolerne opfordredes til at lave ansøgning om tilskud til ”tidlig skolestart” 
 

7. Kaffe og kage 
Bestyrelsen kunne konstatere at Frank Tousgaard bager aldeles fremragende muffins 
 

8. Skrivning af referater 
Hvis der skal noteres ting i referatet som skønnes være af en sådan karakter at det ikke bør lægges på 
hjemmesiden, udarbejdes fremover to ”referatversioner” 
 

9. Generalforsamling og indkaldelse af valg af tilsynsførende. 
Margit fremlægger regnskabet på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen mødes kl. 18.30 for at klargøre. 
 



 
 

10. Opsamling på bygning/status/grøn Mors/Vinduer m.m. 
Der er monteret vinduer – medførte meget svineri indendørs. 
Grøn Mors har opsat stakit mod naboen, og malet lidt indendørs mv. 
 

11. Evt. 
Nogle har allerede forespurgt om ferieplan for 17/18, hvorfor Hanne har udarbejdet denne. 
 

12. Næste møde 
Blev fastsat til mandag den 27. marts kl. 19.00 
 

13. Evaluering af mødet. 
Intet at bemærke 
 


