
Referat af Bestyrelsesmøde i Forældreforeningen 8/3-2017 
 
Deltagere:  
Morten Kåre Pedersen, Michael Hartvig, Heine Borch, Jan Gram-Hansen, Rikke Rauff 
Bune, Kristian Sund 
 
Afbud:  
Pierre Kary, Emiliano Rodriguez Redondo 
 
Tid/sted:  

Onsdag d. 21/6-2017 Pipers Hus  
 
1. Valg af referent  
Kristian accepterede valget som referent.  
 
2. Godkendelse af referat  

Referat med rettelser rundsendt af Morten blev godkendt.  
 
3. Aktiviteter  
Fly High Arrangement blev afholdt planmæssigt, med ca. 60-70 deltagere, hvor 
kapaciteten var op til 400. Der har været god feedback fra deltagerne. Det blev besluttet at 
forsøge at afholde arrangementet igen næste år, men med tidligere marketing, gerne 2 
måneder før eventet. Blandt andet vil vi forsøge med fysiske opslag (plakater) på skolen, 
og bede skolen om opslag på intra og i newsletter i god tid. Foreningen har ikke modtaget 
regningen endnu. 
 
Musik (Gospel) arrangement: Rikke har holdt møde med Jane og Gitte. Der sker ikke mere 
før sommeren. Følges op af Rikke efter ferien. 
 
Sociale medier arrangement: Har fundet sted med god respons. Dog har det kun været 
nogle klasser som har været med. 
  
Selvforsvarsarrangement: Pierre arbejder videre med dette.  
 
Velkomstfest: Pierre arbejder med dette. 1500 er blevet godkendt til formålet. Eventuelle 
yderligere ansøgninger til formålet behandles ad hoc i løbet af sommeren. 
 
4. Økonomi  

Foreningen har fortsat en sund økonomi – vi har pt. ca. 170.000 kroner til rådighed, efter 
at der dette år er blevet uddelt mere end der er kommet ind. 
 
En oversigt viser at SFO har fået tildelt ca. 70’500 kroner i perioden 2011 til 2017. 



5. Ansøgninger  

Er blevet behandlet løbende. 
  
6. Næste møde  
Onsdag d. 23/8 kl. 17.30 hos Rikke 
Dato for næste generalforsamling: onsdag 20/9 kl. 17:00 
 
7. Eventuelt  
Hjemmeside: Forældreforeningens hjemmeside trænger til en mere regelmæssig 

opdatering. Rikke overtager driften af hjemmesiden indtil videre. Muligheden for andre 

elektroniske kommunikationskanaler, som f.eks. en Facebook gruppe, diskuteres på et 

fremtidigt møde. 

Lektiecafé: Det blev diskuteret hvorvidt der egentlig findes en lektiecafé, og om den er 

tilfredsstillende. Specielt synes der at være et spørgsmål om hvor elever kan opholde sig 

imellem skoletid og klubtid. Problematikken hænger sammen med den om stilleområder 

som tidligere er blevet rejst i bestyrelsen. Det blev besluttet at vi følger op igen med 

bestyrelsen om lektiecafé og stilleområder forefindes. 

 


