
Dato: 07. oktober 2013 kl. 17.00-18.30 

Sted: Hos Morten Kåre Pedersen 

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

sen, Tine Remien, Christina G. Madsen 

 

Afbud: Torben Stevold, Tine Bjørn, Heine Borch 

Referent:  Morten Kåre Pedersen 

Næste møde: 12. november kl. 17-19 hos Helle, Borgediget 13, 3 

  22. januar 2014 kl. 17-19 hos Torben, Danske Bank 

 

 

Emne Referat Kommentarer 

Punkt 1.  

Godkendelse af 

referat 

Referatet fra mødet 14. august 2013 godkendt. 

Referat fra Generalforsamling rundsendes af Mi-

chael hurtigst muligt. Godkendes efterfølgende. 

 

Punkt 2.  

Valg af referent 

Morten Kåre Pedersen blev valgt til referent Morten 

Punkt 3.  

Konstituering 

Formand: Morten Kåre Pedersen 

Næstformand:  Helle Groth Christensen 

Kasserer: Michael Hartvig 

 

Den nyvalgte formand tager kontakt til den afgåe-

de formand for overdragelse af papirer etc. 

Den nyvalgte kasserer tager kontakt til den afgåe-

de kasserer for overdragelse af regnskaber etc. 

 

 

 

 

 

 

Morten 

 

 

Michael 

Punkt 4. 

Orientering fra 

skolens bestyrelse 

Morten Kåre Pedersen orienterede kort fra seneste 

skolebestyrelsesmøde 

 

Punkt 5.  

Opdatering af 

hjemmeside 

Michael fortsætter indtil videre med ansvaret for 

opdatering af hjemmeside. Morten er backup.  

Der skal uploades referater, bestyrelses beretning  

samt figur over ”Skolens strukturelle sammen-

hæng” 

Michael 

Punkt 6. 

Ansøgninger 

Der forelå ingen aktuelle ansøgninger. 

Bestyrelsen enedes om til næste gang alle at 

komme med ideer til hvordan / til hvilke projek-

ter, forældreforeningens midler kan støtte bedst 

muligt.  

Alle 

Punkt 7. 

Aktiviteter 2013/14 

Næste arrangement bliver julebanko. En mulig 

dato kunne være 28/11. Tine Bjørn er ansvarlig 

for projektet og tager kontakt til skolen for dato, 

lokaler etc. På næste møde detailplanlægges. 

Gerlev Legepark arrangementet blev også disku-

Tine 

 

 

 

 



 

teret. Et godt arrangement, som dog måske bør 

fornys lidt. Michael tager kontakt til Gerlev Lege-

park for at høre om mulighederne for lidt fornyel-

se samt hvordan man kan appellere lidt mere til de 

ældre elever. Mulige datoer 2/5, 9/5 eller 23/5. 

Området Musicon blev kort nævnt som muligt 

sted for arrangementer som appellerer til både 

større og mindre børnn. 

Diskussion af aktiviteter fortsætter på næste mø-

de. Alle ideer er velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

Punkt 8. 

Næste møde 

12/11 kl. 17-19 hos Helle, Borgediget 13, 3 

22/1 2014 kl. 17-19 hos Torben, Danske Bank 

(under forudsætning af at dette passer Torben) 

 

 

Punkt 9. 

Eventuelt 

Den engelske folder ligger hos Michael. Han vil 

tage kontakt til Line og få den færdiggjort / trykt. 

Michael 

   

   


