
Dato: 27. august 2014 kl. 17.15-18.30 

Sted: Hos Morten Kåre Pedersen 

Til stede: Michael Hartvig, Morten Kåre Pedersen, Helle Groth Christen-

sen, Christina G. Madsen 

 

Afbud: Torben Stevold, Tine Remien, Heine Borch 

Referent:  Morten Kåre Pedersen 

Næste møde: 29. september kl. 17.15 hos Helle, Borgediget 13, 3 

  

 

Emne Referat Kommentarer 

Punkt 1.  

Godkendelse af 

referat 

Referatet fra sidste møde godkendt  

Punkt 2.  

Orientering fra 

skolen 

Morten og Helle orienterede om senesre nyt fra 

skolen – herunder byggesag og skolereformen. 

Birgit holder afskedsreception fredag d. 19/9 14-

16 på skolen. Morten køber gave og deltager. Alle 

øvrige er også velkomne til at deltage i receptio-

nen 

Morten 

Helle 

Punkt 3.  

Økonomi 

Michael orienterede om foreningens økonomi, 

som fortsat ser ganske fornuftig ud. Michael ar-

bejder på at få begge revisorer til at revidere regn-

skabet inden generalforsamlingen 

Michael 

 

 

 

Punkt 4. 

Ansøgninger 

Vi har modtaget yderligere en ansøgning om 2 stk 

Go Pro kameraer til brug i undervisningen. Besty-

relsen enedes om at imødekomme denne ansøg-

ning. 

Alle 

Punkt 5.  

Aktiviteter 

a. Børns Vilkår foredraget var en succes. 

Flere deltagere end forventet. Spændende 

emne godt fremlagt af Børns Vilkår. Der 

har været ønsker på at vi senere laver et 

tilsvarende foredrag målrettet børnene. Vi 

overvejer at tegne et medlemskab hos 

Børns Vilkår. Michael undersøger hvad vi 

præcis får ud af dette (foredrag etc.). 

b. Skolens Jubilæum. Vi har forespurgt sko-

len hvad de kan forestille sig Forældrefor-

eningen kan bidrage med. De har meldt 

tilbage at de gerne vil afholde sodavands-

diskotek i jubilæumsugen, og at de håber 

Forældreforeningen vil finansiere og med-

virke til dette. Vi stiller os positive overfor 

dette, og vil kontakte skolen for nærmere 

detaljer. 

c. Andre arrangementer. Vi besluttede at af-

holde årets Banko d. 3/12. Dørene åbnes 

Alle 



 

17.30. Start 18.00. 4 spil som sidste år. 

Ekstra Amerikansk Lotteri i år. Vi bør 

kontakte forældre tidligt for sponsorpræ-

mier i år. Helle tager kontakt til Tine 

Bjørn for banko ”projekt plan”. Vi disku-

terer videre planlægning på næste møde. 

Punkt 6. 

Afholdelse af Ge-

neralforsamling 

Generalforsamling og Repræsentantskabsmøde 

afholdes mandag d. 15/9. Morten tager kontakt til 

skolen vedr. lokale og indkaldelse.  

Morten 

Punkt 7. 

Næste møde 

29/9 kl. 17.15 hos Helle, Borgediget 13, 3 

 

 

Punkt 8. 

Eventuelt 

Helle fortalte om skolens Firenze dannelses rejse 

som forløb fantastisk. 

Helle 

   

   

   


