Dato:
Sted:
Til stede:

12. marts 2013, kl. 17.00-19.00
Hos Torben, Danske Bank
Rikke Bay Johansen, Tine Bjørn, Michael,
Morten, Torben, Helle

Afbud:
Referent:
Næste møde:

Pernille
Helle
7. maj, kl. 17-19 hos Morten,
Frederiksborgvej 35D

Emne

Referat

1. Godkendelse
af referat

Referatet fra mødet den 23. oktober 2012
godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomi

Pernille var ikke tilstede, så dette punkt kort;
Pernille sender regnskabet for banko.

3. Orientering
fra
bestyrelsens
møde og
temadag

Rikke, Torben og Morten har deltaget i
temadag med bestyrelsen bl.a. med besøg af
Stig Fogh, som arbejder med fundraising.
Baggrunden var, at statstilskuddet til skolen
sættes ned over de næste år fra 72% til 70%,
hvilket er en stor udfordring for skolen.
Skolen skal derfor begynde at udnytte
alumninetværket (gamle elever) sponsorater,
udnyttelse af arealer mv.
Der er nu 32 klasser på skolen. Muligt at åbne

Kommentarer

endnu en 10. klasse. Om fem år kommer der
små årgange.

4. Web-site
update

Michael har opdateret vores hjemmeside,
bl.a. omkring info om aktiviteter. Forsiden
skal have engelsk tekst også.

5. Ansøgninger

Legepatrulje og skolepatrulje har fået de
penge, de søgte om, i alt kr. 4.725, som er
gået til tur til Hansaland.

6. Aktiviteter

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af,
hvad kontingentet til forældreforeningen
skal gå til.
Det blev besluttet at tilbyde at donere et
beløb på omkring kr. 25.000 til en skolefest
for overbygningen, hvis der er interesse for
det. Forslaget er, at det er 8. kl., som
arrangerer festen.
Repræsentantskabsmøderne:
Der er et alt for lavt fremmøde til disse
møder. Hvordan pifter vi det op og får flere
deltagere? Følgende idéer blev bragt op, som
vi vil forsøge os med:
- Max. 1½ times varighed, fx 18.3020.00
- Invitationen skal komme direkte i
mailboksen på forældreintra
- Kort dagsorden
- Børnepasning i hallen under mødet
- Evt. slå mødet sammen med
generalforsamlingen
- Vi foreslår Torsten, at der er et indlæg
ved en lærer og et indlæg ved en elev
fra overbygningen eller mellemtrinet

Michael vil gerne
lave en engelsk
tekst

Torben skriver til
Mads om
tilbuddet

Social aktivitet forår 2013:
Gerlev Legedag fredag, den 24/5 2012.
Lille gymnastiksal er reserveret.
Praktik omkring forplejning aftales på
bestyrelsesmøde i maj.
Markedsføring i april. Plakater fra sidste år.
Banko evaluering:
Det amr. Lotteri skal opgraderes, da
populært. Vi havde 4x200 lodder.
Vi skal have flere spændende sponsorer.
Spørge Føtex, coop, Frellsen.
Booke datoen i starten af skoleåret.
Sodavand nedgraderes.
Køreplan laves i starten af skoleåret.
7.SFO - klub

8. Næste
møde
9. Evt.

Bestyrelsen har fået forældrehenvendelser
vedr. afslag på klubplads til børn. Rikke
forsøger at få et møde med den ansvarlige i
kommunen for klubtilbud, Gitte Kronbak
Nielsen
Den 7. maj 2013, kl. 17-19 hos Morten,
Frederiksborgvej 35D
Der er bestyrelsestræf for de, der har tid og
lyst den 6. juni, kl. 20.00 på Snekken til et
glas vin.
Vi drøftede, at kvaliteten af maden, der
sælges fra skoleboden, ikke er god/sund nok.

Alle
Michael

Morten tjekker
antal fra sidst
Tine

Rikke

