Dato:
Sted:
Til stede:

14. august 2013 kl. 17.00-19.00
Hos Helle
Michael Hartvig, Morten Pedersen, Helle Groth Christensen og
Rikke Bay Johansen, Pernille Siegumfeldt, Tine Bjørn

Afbud:
Referent:
Næste møde:

Torben Stevold
Michael Hartvig
14. august, kl. 17-19 hos Helle, Borgediget 13, 3

Emne
1. Godkendelse af
referat

Referat
Referatet fra mødet 7. maj 2013 godkendt med
bemærkning om at dato for jubilæum er i 2014 i
stedet for 2013.

2. Orientering fra
bestyrelsens
møde og temadag
3. Økonomi

Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt den 28. maj
2013. Der blev orienteret herfra.

Pernille oplyste, at foreningen har ca. 200.000 kr.
i banken.

Kommentarer

Alle

Faktura på 15.000 kr. fra Ibsen El blev diskuteret.
Vi har fået en rykker på en faktura udstedt tilbage
i december 2009.
Det blev diskuteret, hvorvidt vi vil betale regningen eller ej. Forældreforeningen fik – efter den
daværende bestyrelses opfattelse – i sin tid ikke
hvad man havde aftalt med Ibsen El mht. julebelysningen i skolegården. Det er aldrig rigtigt blevet ordentligt afklaret med Ibsen El, og han har
ikke tidligere rykket forældreforeningen, hvorfor
sagen har ligget stille i så mange år.
Fakturaen er forældet, da den er over tre år gammel. Men det blev alligevel besluttet, at forsøge at
indgå et forlig med kun at skulle betale ½ af fakturaen, da forældreforeningen trods alt har modtaget noget.
Det blev aftalt, at Pernille går i dialog med Ibsen
El.
4. Ansøgninger

Der er ikke nogle aktuelle ansøgninger. Der var
stadig enighed om, at midlerne ikke skal opspares,
men skal tilbage til børnene.
a) Bordtennisborde – status
De først bestilte bordtennisborde er returneret,
da de ikke var en rigtige kvalitet.

Rikke

Der kommet nye ansøgninger på bordtennisborde (nu af beton) samt en ny gynge på i alt
ca. 52.700 kr.
(efterfølgende meldt tilbage fra Birgit, at det
er 66.000 kr. inkl. moms)
Dette blev godkendt. Rikke svarer Birgit.
b) Julebelysning – status

Pernille

Punktet er referet ovenfor under økonomi.
Der var fortsat positiv vilje til at yde tilskud til
scenepodier. Rikke følger op herpå.
5. Web-site update

Hjemmesiden er ikke blevet opdateret på det seneste. Michael sørger fortsat for opdateringer.
Morten bistår om nødvendigt.

6. Aktiviteter

Repræsentantskabsmødet/ generalforsamling i
september

Rikke
Michael

Der bliver gennemført en kort generalforsamling
– dog indenfor vedtægtens rammer – med efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvor Thorsten
kommer med indlæg. Rikke laver aftale med dirigent.
Skolens hjemmeside er tilsyneladende ikke opdateret. Rikke følger op herpå.
Vi vil forsøge at få en invitation direkte i alle forældres indbakke, så vi kommer i direkte kontakt
med alle om arrangementet.
Det blev aftalt, at vi etablerer en ”biograf” for
børnene, så forældre med behov for mulighed for
pasning, mens de er med til arrangementet.
Rikke, Pernille og Torben er på valg.
Rikke og Pernille ønsker ikke genvalg, så vi skal
have fundet nye bestyrelsesmedlemmer. Rikke
spørger Torben, hvorledes han stiller sig.
Tine overvejer at stille op til bestyrelsen i stedet
for kun at være suppleant.
7. International
afdeling, herunder pjece

Morten havde foretaget nogle rettelser til pjecen,
som kort blev drøftet.
Michael tager kontakt til Line fra International
afdeling med henblik på det sproglige.
Herefter foretager Michael kontakt til Henriette
Torngaard for layout og tryk.
Der undersøges for alternative tilbud.

Michael

8. Næste møde

8. oktober, kl. 17-19 hos Helle, Borgediget 13, 3
Muligvis kun konstituerende møde alt afhængig
af, om de nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for et længere møde.

9. Evt.

Rikke har i sin tid lovet Thorsten et mindre podie,
som han kan bruge ved taler ved forsamlinger på
skolen.
I forbindelse med Rikkes afsked fra bestyrelsen
og skolebestyrelsen, blev det besluttet at indkøbe
en lille skammel med skilt på til Thorsten til overlevering den 25/9 som en overraskelse.

