Referat til bestyrelsesmøde, tirsdag den 28. august kl. 19:00
Fraværende: Peter
1. Indledning ved Gunhild om sædemanden, om at gøre vore hjerter bløde; derefter
fællesbøn
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt!
3. Siden sidst v/ EK og medarbejder rep.


Skoleafslutning med 9. klasse (juni).
Rigtig god afslutning. God opbakning fra elevernes familier. Samles i
samlingssalen. Synger lidt sammen plus spiser sammen til sidst.



Udflugter; juni 2018. De store var i klatrepark. Mellemklasserne var i Jump a
lot. De små var i Madsby Legepark



Skolestart 13. aug. Lærerne begyndte i ugen inden.
Der begyndte 144 elever d. 13. aug. 142 tilskudsberettigede.

4. Kort evaluering af bestyrelsens arbejde i sidste skoleår


Forretningsorden og hvordan har det gået i praksis? (bilag)
Punkterne i bilaget blev gennemgået og snakket igennem.
Politik for sorg og mobning tages op på et kommende bestyrelsesmøde.



Arbejdsopgaver – hvilke opgaver og fordelingen af dem? (bilag)
Byggeudvalg. Fødselsdagsudvalg.



Fremtidens bestyrelsesarbejde – hvad skal gøres bedre/anderledes?
Møderne fungerer fint. Fint med antallet af møder. Frimodighed til at sige
noget. Snakker godt om tingene.



Datoer for kommende bestyrelsesmøder (husk kalender)
26/9 2018, 31/10 2018, 4/12 2018, fællesmøde 16/1 2019, 5/3 2019, 2/4
2019, generalforsamling 30/4 2019, 28/5 2019.



Skal der i dette skoleår arbejdes på at finde nye bestyrelseskandidater?
Der skal arbejdes på at findes nogle nye kandidater!

5. Konstituering af bestyrelsen for skoleåret 2018/19
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Formand: Sander (genvalg)
Næstformand: John (genvalg)
Sekretær: Gitte (genvalg)
6. Økonomi v/ EK


Halvårsregnskab (pr 30/6 2016) og Aktuel økonomi (bilag)
Der er ikke lavet halvårsregnskab, da byggeriet trækker ud!
Aktuel økonomi blev gennemgået.
EK kontakter Nordea for omlægning af realkreditlån.

7. Bygningsmæssige forhold


Byggeøkonomi vedr. Rød Bygning (bilag)
Der er ca. 7700 kr. forskel på hvad bygningen forventedes at koste og hvad
resultatet blev.



Det gamle LUMI Radio studie – skal det ind i en bygningsplan?
Skal bygges om til kontor/rengøringsrum til pedellen.



Hvid Bygning – udskiftning af vinduer? – bygningsplan



Efter september vil EK og Johannes se på hvornår der evt. kan komme en
udskiftning af vinduer i den hvide bygning.
Samlingssalen – herunder dato for møde med lejerne
Tirsdag d. 9/10 2018 kl. 19.30.

8. Bus/ transport skoleåret 2018/19 – orientering om aktuelle forhold v/EK


Vor egen bus – udskiftning? (pris ideer fra JR)
Johannes mener dette er det sidste skoleår vores egen bus kan køre!
Der er nogle til salg på Bornholm til en cirka pris på 250.000. Her er også om
registrering og moms/afgifter medregnet.

9. Aktuel elevtal og fremtiden v/EK
144 elever. 17 begyndte og 7 gik ud af skolen.
Et forsigtigt gæt på 19/20 til førskolen er 10 elever. Så nok nogenlunde det samme
antal elever som i år. Året efter vil antallet nok falde lidt, da nuværende 8. klasse
rummer 22 elever.
10. Person data forordning (bilag)
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Jette har været på kursus i reglerne.
Alle tidligere elevers data er blevet makuleret.
Forældre giver samtykke til at der bliver taget billeder af deres børn.
Bestyrelsen er hermed orienteret om dette!
11. Kommende arrangementer m.v. v/EK -- orientering


Fødselsdagsfesten 8. september 2018 10.00-14.30
De sidste forberedelser er ved at komme på plads.
Jette har spurgt bestyrelsen om hjælp på selve dagen.
Vi håber på godt vejr!!! Eller må vi se på en plan B.



Bornholmertur – 9. september
7. klasse skal afsted. Helena og Ebbe tager med. Lisbet er med til at lave
mad.

12. Skolekreds
4 nye medlemmer. Vi arbejder løbende videre.
13. Frem mod næste møde
14. Næste møde: Onsdag d. 26/9 2018 kl. 19.00
15. Evt.
Skilt på alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer til 40 års fødselsdagen.
Afslutning med Fadervor.
Venlig hilsen
Sander
Punkter til kommende bestyrelsesmøder



2025 – mål for BKF
Tema for Fællesmødet i januar 2018

 Politik for sorg og mobning
Turnus til indledning og kaffebrød
Ebbe – John – Gitte – Irene – Jens – Sander – Peter – Gunhild
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