
              Referat af bestyrelsesmøde d. 25 februar 2021,  via zoom 
 
      Mødedeltagere: Hanne W.- Jesper J.- Pia J.- Lene S.- Morten H.- Louise  
      Afbud: Karina T, Lene J  
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 19 nov 
Dagsorden og referat godkendt, men underskrives først ved næste fysiske 
bestyrelsesmøde. 
 

2. Dagligdagen 
Der er blevet sagt velkommen tilbage til 0.-3.klasse, børnene var glade for at 
se hinanden igen.  I år blev der holdt en stille og rolig fastelavn som foregik i 
klasserne. Der bliver givet udtryk for, fra lærer, elever og forældre at de 
savner det store fællesskab som skolen havde inden corona bl.a. turene ud af 
huset. Dette er netop en af friskolens værdier.  
Hanne og Mai har været på kursus i test-tagning dog har Ørding friskole valgt 
at takke ja –tak til det kommunale tilbud om test-tagning.    
NT er i gang med at lave nye køreplaner. Der vil være en høringsfase, hvor 
man kan henvende sig. Derfor er bestyrelsen er meget opmærksomme på 
busplanerne og henvender sig hos NT, hvis der er en utilfredshed med de 
kommende køreplaner.  
  

3. Økonomi 
Årsregnskabet viser et flot resultat, et overskud på lidt over 100.000 kr. 
selvom der var visiteret med et underskud.  
Det har været to stabile år. Dog giver SFO´en underskud, hvilket vi er 
opmærksomme på, men det er vigtig at SFO ´en kan tilbyde de lange 
åbningstider – en vigtig værdi.  
Det er blevet besluttet at betale de indfrosne feriepenge, så snart det er 
muligt.  
 

4. Budgetgodkendelse 
Budgettet for 2021 – er godkendt.  
 

5. Lejemål m/børnehuset  
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at en gammel lov er blevet 
håndhævet, derfor er Børnehuset opsagt pr. 31/7-2021 og grundet de nye 
krav fra styrelsen, er der skrevet 1. årslejekontakt med børnehuset.  
 



6. Udvalgene fortæller  
- Bygningsudvalget 

Arbejdsdag d 27. februar aflyses på grund af Covid-19 restriktionerne.  
Udvalget sender en liste ud til de enkelte familier med arbejdsopgaver, hvor 
forældrene kan melde sig på. Arbejdsopgaverne udføres i løbet af marts 
måned.  
  

- Rengøringsudvalget 
Det er intet nyt.  
 

- Koncertudvalget 
Den planlagte koncert med Ole Gas Band den 19. marts på Ørding Friskole er 
aflyst pga covid-19 restriktionerne. 
Koncerten er flyttet til den 24. september.  
 

7. Udviklingsplan 
Der er ikke sket noget nyt  
 

8. Generalforsamling  
Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid på grund af Covid-19 
restriktioner.  
Tilsynsførende Conni Mark ønsker at forsætte.   
  

9. EVT 
Intet under dette punkt. 
 

10.  Næste bestyrelsesmøde 
 Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 28 april.  
 
 

11.  Evaluering af mødet  
Et godt og fint møde   
 


