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Referat af bestyrelsesmøde 
 
29. august 2012, kl. 19:30-22:00 
Hos Helle. Til stede var Helle, Rikke, Pernille, Lene, Tine og Henrik. Afbud fra Michael. 
Torben havde ikke meldt afbud, men kom ikke. Henrik blev udnævnt til referent. 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde udsendt af Lene den 7. juni 2012. 
2) Orientering fra skolens bestyrelse, v. Henrik/Rikke. 
3) Økonomi v. Pernille. 
4) Ansøgninger til støtte til projekter. 
     a: Forelæggelse af skoleleders forslag om finansiering af forbedret udgang til parken mv. 
     b: Øvrige 
5) Web-site update v. Henrik/Michael 
6) Aktiviteter. 
     a: Generalforsamling 25. september 2012 
     b: Faglig aktivitet i 2012 
     c: Repræsentantskabsmøde 2. halvår 2012, overvej emner til drøftelse 
7) Initiativer i forhold til de internationale elever herunder Velkomstfolder udsendt af Michael den 5. august 2012 
8) Næste mødedato og sted. 
9) Eventuelt.   

 
1. Referat godkendt. 
2. Punktet refereres ikke. 
3. Pernille er ved at have regnskabet klar til revisorerne, således det kan præsenteres på 
generalforsamlingen den. 25. september. Der er udbetalt penge til vindmølleprojektet, sfo-
udstyr, foredragsholder og legedag. Pernille vil bede om en status på vindmølleprojektet, da 
vi endnu ikke har modtaget en tilbagemelding fra ansøgerne. Årets resultat bliver i omegnen 
af 66 tkr. Kasse og bankbeholdning beløber sit til ca. 160 tkr..  
4a. Skolelederens forslag gennemgået. Bestyrelsen godkender at foreningen dækker 
halvdelen af udgifterne til montering af ny låge samt en ny rampe ud til parken, i alt ca. 12 
tkr. Rikke vil følge op på den anden del af sagen, belysning, som ønskes at være en godt 
dækkende og venlig belysning. Desuden vil Rikke rykke for de ønskede forbedringer af toilet- 
og vandhaneforholdene på skolen. 
4b. Bestyrelsen beslutter at få undersøgt prisen for en taleskammel med logo på, som skolen 
kan bruge ved taler udendørs. Pernille vil undersøge pris.  
5. Forrige referat er lagt på web. Henrik vil uploade vedtægterne på engelsk, samt justere 
vores børns klassetrin, under ”Bestyrelsen”. 
6a. Rikke har spurgt Jeanette Wulf-Andersen om hun vil være dirigent. Der er 3 
bestyrelsesmedlemmer på valg; Henrik, Helle og Lene. Lene og Henrik meddeler, at de ikke 
ønsker ikke at genopstille. Helle overvejer genvalg, eventuel kandidere til pladsen i 
skolebestyrelsen. Desuden er de to suppleanter på valg; Tine og Michael. Tine overvejer 
genvalg, eventuel kandidere til en plads som bestyrelsesmedlem. De to revisorer er på valg 
og Pernille vil undersøge om Henriette Lykke og Børge Jørgensen ønsker genvalg. Rikke vil 
gennem Birgit Albrechtsen undersøge om vores tilsynsførende Lars Frank Jørgensen 
modtager genvalg. Rikke vil stå for kaffe og Tine vil medbringe småkager.  
6b. Det er besluttet at undersøge hvad Christian Bitz vil koste at få ud og holde foredrag. 
Tine forfølger denne sag. 
6c. Følgende emner foreslås til næste repræsentantskabsmøde: Engelsk i indskolingen, 
talentudvikling, Grøn skole. Den nye bestyrelse vil gå videre med arrangementet.  
7. Henrik vil bede reklamebureauet om et forslag til en A4 folder på engelsk.  
8. Næste mødedate foreløbigt fastlagt til den 9. oktober 2012 klokken 19:30  
9. Banko; Tine og Helle i bankoudvalg. Tine undersøger datoer med kontoret. 


