Dato:
Sted:
Til stede:

7. maj 2013 kl. 17.00-19.00
Hos Morten,
Michael Hartvig, Morten Pedersen, Helle
Groth Christensen og Rikke Bay Johansen

Afbud:

Pernille Siegumfeldt, Tine Bjørn, Torben
Stevold,
Helle Groth Christensen
14. august, kl. 17-19 hos Helle, Borgediget 13,
3

Referent:
Næste møde:

Emne

Referat

1. Godkendelse
af referat

Referatet fra mødet 12. marts 2013
godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomi

Pernille var ikke tilstede, så dette punkt kort;
Status på indestående i bank 179.265,39 kr,
dertil kommer kassebeholdning.
Alle skal sørge for at få afregnet med Pernille
for udlæg fra banko.

3. Orientering
fra
bestyrelsens
møde og
temadag

Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt tirsdag
den 30. april 2013. Morten orienterede
herfra primært fra bestyrelsens drøftelser
om lockout og skolepenge.

4. Web-site
update

Michael sørger fortsat for opdateringer.

Kommentarer

Alle

Michael vil gerne
lave en engelsk
tekst

5. Ansøgninger

6. Aktiviteter

Der var ikke indkommet ansøgninger. Der
var enighed om, at midlerne ikke skal
opspares, men skal tilbage til børnene.

Rikke

Rikke tager initiativ til at prikke til
potentielle ansøgere.
Der var positiv vilje til at yde tilskud til
scenepodier, møbler til de store elever, og
evt. udendørs bordtennis både til skole/sfo.
Repræsentantskabsmødet i september:
Thorsten har meldt tilbage med forslag til
emner.
Det blev drøftet om vi skal have en film på til
børnene, mens der er møde.
Planlægningen er udskudt til augustmødet.
Social aktivitet forår 2013:
Gerlev Legedag fredag, den 24/5 2012.
Lille gymnastiksal er reserveret.
Michael skriver invitation
Michael kontakter skolens kontor Berit
Bjørnbo for at få dem til at lægge invitationen
på klassernes sider, beskedsystemet,
hjemmesiden. Michael overvejer hvordan
tilmelding sikres.
Michael hænger invitationer op, og sender til
Morten, så der evt. kan trykkes A3.
Morten sørger for drikkevarer og levering
Helle sørger for sandwich.
Fest:
På sidste møde i marts besluttede vi at
afsætte et beløb til en fest på skolen. Efter
skoleleders tilbagemelding er status at vi
afventer planerne for skolens 110 års
jubilæum den 8. oktober 2013.

Michael
Morten
Helle

7.International
afdeling,
herunder pjece
8. Næste år

9. Næste møde
10. Evt.

Pjecen blev drøftet igen. Morten tilføjer
rettelser som drøftet, sender herefter til
Rikke der kontakter Henriette Torngaard for
layout og tryk
Afventer til næste møde
’

14. august, kl. 17-19 hos Helle, Borgediget 13,
3
Der er bestyrelsestræf for de, der har tid og
lyst den 6. juni, kl. 20.00 på Snekken til et
glas vin.

Morten
Rikke

