Referat bestyrelsesmøde 7. marts 2018
Til stede er: Jørgen, Caroline, Thomas, Trine, Konrad og
medarbejder repræsentant Ida
Afbud: Gitte, Bodil, Marie, Lotte

1. Godkendelse/underskrivning af referat fra d. 29. maj samt øvrige.
2. Valg af referant – Trine vælges.
3. Revision:
Der arbejdes videre med ledelsesberetning.
Den økonomiske årsrapport gennemgåes og de stigninger som bestyrelsen har besluttet bliver
meldt ud.
Forøgelse af:
• Skolepengebetaling: 1.600 kr./md. Fra 01.08.18
• SFO-betaling skal stige til 500 kr./md. Pr. 01.04.18
• SFO-betaling holdes i 12 mdr., fra 1. april.
Lejekontrakter for begge ejendomme er blevet forlænget til min. Dec. 2019. Møgelgårdsvej 16
stiger dog med kr. 5.000,- fra 1.2.2018 (dette skyldes forøgede lejemål og varmeudgifter…)
Lejemålet for Møgelgårdsvej 27 stiger til kr. 8.000,- p. 1. juli 2018
Samlet lejeomkostninger for 2018: 310.000,- (inkl el og varme) hvilket bliver en
mereudgift ift. Budget 35.000,4. Den kommende generalforsamling:
Der er inkommet et forslag vedr. rengøring til dagsordenen på generalforsamlingen, vi skal
som bestyrelsen vurdere hvorledes dette skal kunne afgøres ved afstemning til
genralforsamlingen. Forslaget er ikke lavet færdig da der mangler info på den økonomiske del.
Øvrigt til generalforsamlingen.
Irene er ordstyrer på mødet, Trine laver referat og lægger rapport fra tilsynsførende ud på
hjemmesiden.
5. Godkendelse af den nye tilsynsførende (indstilles til generalforsamlingen). John har valgt at
trække sit kandidatur af personlige årsager. Se vedhæftede på ny kandidat.
6. Skolekredsen:
Nyt medlem har søgt om optagelse - hvordan og hvem håndtere det fremover.
Vi vælger som bestyrelse at lave en dispensation for de nye forældre, således at de indtæder i
skolekredsen d. 07.03.2018 og dermed kan opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen d.
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8.03.2018. Dispensationen gælder frem til august 2018 hvor forældrene automatisk indtræder
i forældrekredsen.
Konrad kontakter alle de nye forældre.

7. Feriekalenderne:
Feriekalender for indeværende år skal revideres mht. store bededag (Helligdag) og 1. maj.
D. 1 maj bliver fremover en feriedag.
Store bededag er en fridag
Grundlovsdag er ern fridag
Konrad melder det ud til forældrene på BA-familie, Trine retter det til på hjemmesiden.
Konrad arbejder videre med skoleplanen for 2018/2019, som bla. indeholder arrangementer
med Kirstinelund og Officelab.
8. FSL: Friskolen lærerforening:
Konrad har haft møde vedr. lærenes aflønning, også i forhold til skolens økonomi.der er laet en
aftale om, at lønningnere står status Qua. Tillægget stiger med 50,- kr.
9. Brochurer:

Der arbejdes på at lave en ny brochurer, og Konrad og Ida er i dialog vedr. dette.
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