
Referat af bestyrelsesmøde i SJSF 

Dato: 22. januar 2014 

Sted: Hos Torben i Danske Bank 

Tilstede: Michael Hartvig., Morten K. Pedersen, Christina G. Madsen, Heine Borch, Tine Bjørn, Torben 

Stevold, Helle Groth Christensen 

Afbud: Tine Remien 

Referent:  Helle 

Næste møde: 20. marts 2014, kl. 17-19 hos Christina, Rugårdsvej 28 

 

Punkt 1 

Referat fra mødet den 12.11.2013 er godkendt (pr. mail). 

Punkt 2 

HGC valgt som referent. 

Punkt 3: Morten orienterede kort fra sidste bestyrelsesmøde på SJS: 

- CEPOS-måling af karaktergennemsnit  

- Lukkedag ifm. skolens tur til Firenze – går ikke ud over sidste skoledag alligevel. 

- Skolen har fået ny hjemmeside 

Punkt 4: Økonomi 

Michael har overtaget kassererposten og orienterede kort om, at der desværre under den tidligere kasserer 

er gået nogle bilag tabt for regnskabsåret 2012/13 vedr. SJSF’s banko 2013. Det drejer sig om bilag for i alt 

kr. 2.250 – udgifter som er afholdt ifm. banko. Michael vil redegøre for dette over for revisoren, og 

bestyrelsen forventer intet problem i fht. godkendelse heraf. 

Ud fra en generel betragtning om forsvarlig økonomisk forvaltning (Michaels forslag) vedtog bestyrelsen 

følgende: 

- At der fremover er to medunderskrivere ved hævninger fra foreningens bankkonto.  

Endvidere besluttet, at bestyrelsen overvejer skift af bank, da vi ikke tjener noget på indestående i Nordea. 

Status på økonomi:  

Vi har pt. et indestående på kr. 221.000 og en kassebeholdning på kr. 8.855. 

 



Pkt. 5: Ansøgninger 

- Scenepodier, incl. senest oplyste merpris fra Gitte på ca. kr. 9.000, godkendt af bestyrelsen 

- Skaterrampe, forslag fra elever, kr. 17.000, godkendt af bestyrelsen med den henstilling, at skolen 

tænker over beliggenheden (støj) 

- Scenelys og røgkanon imødekommes. Dog vil vi godt have et ”second” tilbud fra Tines firma, som 

prisen matches imod. 

Pkt. 6: Aktiviteter 2014 

Foredrag af Børns Vilkår om børns brug af sociale medier, on line spil, iphones mv.  

Michael tjekker pris mv. 

Morten skriver til Karima/elevrådet om, hvad eleverne selv kunne tænke sig af arrangementer/aktiviteter 

Pkt. 7: Velkomstfolder udskudt til næste møde. 

Pkt. 9: Eventuelt 

Evaluering af banko: 

- At der ifm optælling af penge efter afholdelse af banko er to der tæller op 

- At vi skal have en kassemester på bankoaftenen, som indsamler de store pengesedler 

- Det forløb godt – igen 

- Skulle vi overveje at køre med et lille overskud? 

- Spørge forældre i god tid inden (september), om de vil levere præmier ind 

- Børge vil fortsat gerne sponsorere 

Aftalt et glas vin på Snekken for bestyrelsens medlemmer onsdag, den 11. juni 2014, kl. 19.30 (Tine 

tovholder). 

 

 

  

 

 


