Referatet er foreløbigt indtil endelig
godkendelse ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde
5. januar 2012, kl. 18:30-20:30
På Torbens arbejdsplads.
Alle til stede. Henrik blev udnævnt til referent.
Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
2) Drøftelse af offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder på intranettet
3) Drøftelse af rummelighed.
4) Orientering fra skolens bestyrelse, v. Rikke.
5) Økonomi v. Pernille.
6) Ansøgninger til støtte til projekter.
7) Web-site update v. Henrik
8) Aktiviteter.
a: Banko d. 29. november - evaluering
b: Næste repræsentantskabsmøde den 31. januar 2012.
c: Faglig aktivitet i 2012,.
d: Social aktivitet i 2012, Gørlev Legepark v/ Michael
9) Næste mødedato og sted.
10) Eventuelt.

Ad 1. Referat godkendt med den rettelse at det er Henrik som medansvarlig for den
faglige aktivitet og ikke som nævnt Michael.
Ad 2. I en forsøgsperiode på 1 år vil referaterne af forældreforeningens
bestyrelsesmøder blive lagt offentlige tilgængelige på foreningens hjemmeside. Efter
hvert møde vil referenten læse op, hvad der er noteret. Den skriftelige version
sendes til formandens godkendelse, hvorefter det godkendte referat lægges op på
hjemmesiden. Orientering fra skolens bestyrelsesmøder refereres ikke.
Ad 3. Drøftelse af rummelighed. Vi ytrede hver især vores forskellige opfattelser af
rummelighed.
Ad 4. Punktet refereres ikke.
Ad 5. Økonomi. Banko havde en omsætning på 15.351 og et overskud på 2167 kr.
Skolens betaling på 1% af skolepengene for hele 2011 indgik på kontoen i
december. Kasse og bankbeholdning beløber sig til ca. 177 tkr.
Ad 6. 2 ansøgninger blev godkendt. Vindmølleprojekt til 30 tkr og bord, bænke og
mål projekt til 21 tkr. Pernille giver besked til Vindmølleprojektet og Rikke til bord,
bænke og mål projektet.
Ad 7. I perioden har der været mindre opdateringer af personoplysninger. Helles nye
adresse sættes ind.
Ad 8. a) Banko gik særdeles godt med ca. 320 deltagere og med et pænt overskud.
b) 4 gode forslag til emner til næste repræsentantskabsmøde, den 31.1.2012, blev
fremlagt, og de vil blive diskuteret med skolens ledelse tirsdag næste uge.
c) Den faglige aktivitet, til efteråret 2012, vil der arbejdes videre med i udvalget,
bestående af Rikke, Tine og Henrik. Vi har i øjeblikket et foredrag med Jesper Juhl i
tankerne.
d) Vi har berammet et budget på max 20.000 kr. til den sociale aktivitet i maj 2012.
Udvalget, bestående af Pernille, Lene og Michael arbejder på et spændende
legeprojekt, en fredag eftermiddag på skolen. Til at udførelse hyres Gerlev Legepark
(www.gerlevlegepark.dk)
Ad 9. Næste møde tirsdag den 10. april 2012, 19:30 til 21:30 hos Helle, Borgerdiget
13, 3. sal.
Ad 10. 2 stk. forslag fra Lene til forbedring af indgangs- og lysforholdene ved
udgangen til parken. Begge vil blive præciseret på skrift og fremlagt skoleledelsen.
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