
Referat bestyrelsesmøde d. 19. november 2020 kl. 19.00. 

Tilstede var: Pia, Lene S, Louise, Morten, Jesper, Karina og Hanne. 

1: Referatet blev godkendt. 

2: Hanne informerede om en hverdag med masser af god undervisning, gode blokdage, med ture 

til Sillerslev havn.  

En dejlig emneuge, det var skønt til friskolefesten at kunne samle børnene igen. 

Der er indskrivning d. 2. december, en familie har ønsket en ekstra rundvisning, inden 

indskrivningen. 

Corona har ramt og vi afventer nu testresultater. Samarbejdet mellem skole og børnehus er 

optimeret, så begge steder har ”styr på rigets tilstand”. 

3: økonomi: ser rigtig fornuftig ud, vi ender formentlig med et bedre resultat end forventet. Den 

nye sekretær virker også til at være kommet godt i gang. 

4: Skolekreds: Der er kommet et møde i hus med Lisbeth Kudsk, for at få kickstartet skolekredsen 

igen. Skolen har brug for hænder, tid og engagement, det mente Lisbeth at der var et ”marked” 

for. Der køres efter den ”gamle køreplan”, hvor tidligere forældre og andre støtter af skolen, 

indkaldes til et møde, hvor der kan brainstormes sammen om hvordan man kan optimere 

skolekredsen. Lisbeth og et par stykker, mødes inden og aftaler, hvordan slagets gang kan styres. 

5: koncertpunktet blev udsat. 

6: julefrokosten aflyses grundet Corona, vi holder fest senere. 

8: Hyppighed af bestyrelsesmøder blev debatteret. 

Karina: vi diskuterer ting, vi efter min mening ikke skal blande os i, det er Hannes job. Det er 

sjældent vi har så vigtige punkter på, at de ikke kan vente 14 dage mere. Vi skal spare på Hannes 

kræfter (egne erfaringer, det kræver forberedelse at tage til møderne, og efterbehandling, når 

mødet er slut.) Der er for meget ”hyggesludder”. Lene kan fortsat følge med i økonomien hver 

måned hvis nødvendigt. Til sammenligning holder børnehaven møder hver 3. måned, dvs. omkring 

4 møder på et år mod vores 11. Med den nye dagsorden jeg præsenterede, kan vi bedre holde styr 

på om punktet er til orientering, beslutning eller debat.  

Lene: vi træffer ikke så mange beslutninger, at vi ikke kan vente med at holde møde. Ny dagsorden 

synliggør vigtigheden af punkterne. 

Louise: Sidst var der 21 dage imellem vores møde, det er alt for lidt, jeg har tillid til Hanne. 

Jesper: Vi diskuterer bagateller, som slet ikke er på bestyrelsesniveau, nærmere leder eller evt. 

udvalgsniveau. Vi bremser lidt vores egen udvikling og energi, ved at diskutere petitesser. 



Pia og Hanne har fortsat jævnligt kontakt, de sætter sig sammen og får lavet et årshjul, hvor man 

kigger på datoer i forhold til: godkendelse af budget, regnskab, generalforsamling osv. Mellem 6-8 

møder pr. år. 

9: Bygningsudvalget, Karina kontakter igen Martin i forhold til tagsten ved gymnastiksal. Hanne er 

bekymret for taget over 4-5 klasse, der ikke er understrøget. Søren Nygaard har givet et mundtligt 

tilbud om taget ved SFO, udvalget snakker sammen med kasser og træffer beslutning. 

10: 20 januar ambassadørmødet, der er bekymring for om vi brænder igennem med et ”virtuelt 

møde”, der tvivles også på at vi kan starte noget op nu. Det besluttes at vente til lyse tider :0)  

Lene har sendt en ansøgning afsted til landdistriktsrådet, Lene og Niels Martin formand i 

beboerforeningen var ude og fremlægge forslaget i går aftes. Der er søgt om 45.000, men de 

virkede ikke imponerede, så der er tvivl om vi får, eller hvor meget vi evt. får, der kommer svar i 

denne uge.  

11: EVT  

Rengøring denne weekend, der snakkes i krogene om hvorvidt rengøring er ”sikkert” (Corona), der 

var uenighed i bestyrelsen om hvorvidt skolen skulle forholde sig til dette, eller om rengøringen 

skulle fortsætte som normalt. Hanne mente at personalet godt kunne klare rengøringen i løbet af 

dagen med nødpasning. Pia kontakter familierne. 

Bestyrelsen besluttede at al ”udefrakommende” brug af huset stopper frem til nytår, Hanne tager 

kontakt til foreninger og udlejninger mv. 

Skole-hjem-samtaler køres som planlagt medmindre der er nye smittede. 

Ditte kan i disse dage, evt. tilkøbes til lidt ekstra rengøring, hvis nødvendigt og man mener at 

forældre ikke skal ind og gøre rent. 

Lene takker på vegne af Morsgave, for at bruge dem til personalejulegaver.  

12: Godt møde, endnu engang rimelig hurtigt og effektiv med mange Corona overvejelser.  

 

 

 

 

 

 


