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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december kl. 19:00 

Fremmødte: Sander, John, Jens, Peter, Irene, Gitte. 

Fraværende: Carsten, Ebbe. 

På lærerværelset; 

1. Indledning ved Jens. Så giv da kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds 

er; derefter fællesbøn 

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

3. Siden sidst v/ PT og medarbejder rep. 

 Terminsprøver 8-9 kl. i samlingssalen. Ingen sensor udefra, da det kun er 

terminsprøver. Men der bliver stadig givet karakterer til eleverne.  

 Juleklippedag 29/11. Godt besøgt på alle klassetrin. 

 Ekstraordinært generalforsamling. Christel Aagaard blev genvalgt. Der var 

ca. 15 med til mødet. Særskilt referat forelægger. 

 8. kl. i København i sidste uge. Rigtig god tur, dog med lidt sygdom.  

 Foredrag om SSF faget. Seksual og samfunds undervisning. Positivt det 

bliver opdaterer her på skolen. Det starter helt fra bh klassen og til 9. klasse. 

Der er afsat en dag om året til dette emne. 

 

4. Nyt fra PT 

 Delvis sygemelding KS. Nu fri hver torsdag. Det betyder at SM har fået lidt af 

KS timer, og dermed er gået lidt op i tid.  

 Nyt vedr. EK. Efter omstændighederne går det fint. EK er dog meget træt. 

 PT skal på kursus den første uge i 2020. Her har 7. 8. og 9. klasse 

projektuge. 

 Nye elever. PT have en snak med en elev til kommende 0. Eleven havde 

nogle ældre søskende der også gerne vil gå her. 
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5. Økonomi v/ PT 

 Aktuel økonomi – hvor ender året 2019? (Bilag gennemgået) 

 Omlægning af lån - underskrives inden fredag d. 13/12. Nok med 2/3 af 

bestyrelsen skal underskrive dokumentet.  

 

6. Budget 2020 – drøftelse af: 

 Gennemgang af budget (Bilag gennemgået) 

 Vedtagelse af budget. Skal ske med underskrift af formanden på 

bestyrelsens vegne. Negativt pga. feriepengeforpligtigelse. Ny ferielov. 

Budgettet blev vedtaget og underskrevet.  

 

7. Bygningsmæssige forhold (Bilag gennemgået) 

 Rød Bygning – Tilbud på renovering af kælder. Sat i budget til ca. 200.000 

kr. Fået et tilbud fra en entreprenør. Derudover skal der gulvvarme i 

gulvene. Der kan spares ca. 36.000 kr. ved frivillig arbejdskraft. 

Evt. flere brusere og skillerum op.  

 

8. Fællesmødet 13. januar 2020 

 Praktiske forhold - Forslag mad (Skodborg Vesterkro). Vedtaget. 

 Christel Aagaard oplæg. Peter kontakter Christel. 

 Resten af aftenen?? Evt. samtale om oplæg fra Christel. Eller 2025 mål. Eller 

hvordan fastholder vi at skolen vedbliver at være kristen, når 95 % af 

eleverne kommer fra ikke-kristne hjem. 

 Velkomst/indledning ved John. Sander slutter aftenen af ca. 20.30. 

 

9. Generalforsamling 28. april 2019 

 Opstilling til bestyrelsen. Nyt fra John. Der skal også findes nye 

suppleanter.  
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10. Kalenderoversigt 

 Bestyrelsesmøder 4/2; 3/3; 26/5 

 Fællesmøde 13/1 2020 med spisning.  

 

11. Julefrokost d. 20. dec. Kl. 12.00. Det bliver holdt på skolen. Enten mad fra Føtex 

eller bestille ved Skodborg Vesterkro. Det sidste bliver lidt dyrere, men her kommer 

maden leveret varm i kasser. Forslag: Slagter Warming Gram. 

 

12. Evt.  

Julegaver til de ansatte bliver 5 ting de kan vælge imellem. Jette bestiller gaverne 

hjem. Peter skriver et julekort. 

Bestyrelsen sætter sig sammen for at skrive en julehilsen til skolekredsen. 

 

                                                           Venlig hilsen 

                                                               Sander 

 

Turnus til indledning og kaffebrød 

Peter – John – Gitte  – Jens – Sander – Irene – Carsten                                                        

 

                                         

 

 


