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Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 3. marts kl. 19:30 – 21:30 på 

Teams; 

Deltagere: Sander van de Belt, Carsten Clausen, Martin Pedersen, Gitte Paulsen, Kristian 

Detlevsen (med rep); Peter Thorsen (Skoleleder);  

1. Indledning ved Martin Pedersen fra hebr 5,11 advarsel mod sløvhed. Bøn 

 

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ PT + KD 

● Genåbning for 0-4 klasse. Det er gået fint. Der er ikke de samme afstandskrav som 

sidst. Det gør det lidt nemmere. Skolegården er delt op i zoner. I busserne er de 

placeret klassevis. Godt at have de små tilbage. Der går lidt længere tid før 5-8 kl 

kan komme tilbage- Måske kan 9. klasse komme tilbage d. 15. marts. Der kommer et 

par elever tilbage på skolen i næste uge. Det er nødvendig for at de kan følge med i 

undervisningen. 8-9 skal have projektuge i næste uge. Eleverne får en lille gave med 

lidt lækkert i + en opskrift, til at fornøje dem lidt med.  

● Lærermøde: 

i. Udlandsrejser. Konklusionen blev at der ikke bliver nogle rejser med 

overnatning. Det bliver i stedet for en endagstur. 9. klasse får deres indbetalte 

penge tilbage.  

ii. Emma Clausen er vikar for Helena de næste 14 dage.  

iii. Hjemmesiden er ved at være klar. Der er lavet et par små ændringer, men 

ellers er den snart klar. 

 

4. Status på elever. Der er startet 4 nye børn i denne uge. Nu er der 19 i 3. klasse. Låget 

er 18, men der er en der stopper til sommerferien, så det løser sig på den måde. Ender 

nok på samme sted som i år mht. elevtal. 

 

5. Økonomi 

● Årsregnskab 2020 – se bilag. Bilag gennemgået. 

Evt. ny bygning/lokale til håndværk/design, da skolen har en god økonomi. Fysiklokalet 

mangler også en opdatering, både på plads og modernisering.  
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6. Generalforsamling - hvad gør vi? Kan jo gennemføres online. Ikke det 

nemmeste, men det er en mulighed. Her kan der også laves en lille rundvisning på 

skolen virtuelt. Vi holder datoen og ser hvordan restriktionerne er til den tid. 

Sander/Peter finder ordstyrer og referent. Vi venter med at forholde os til hvem der evt. 

skal stå for kaffen.  

Carsten M er på valg i år. Han vil gerne genopstille. Peter finder ud af hvor tit 

suppleanterne skal vælges. 

● Dato: 28/4  

● Dagsorden skal sendes ud en mdr i forvejen. Jette sender den ud.  

● Ny tilsynsførende. Christel Aagaard stopper. Der er 2 der kan spørges om de vil 

være tilsynsførende for BKF. Peter spørger.     

● Hvad med andagt, indledning og afslutning. Peter tager andagt. Sander slutter 

aftenen af.  

● Peter sender link ud, hvor man kan deltage online - hvis det er den måde mødet 

kommer til at foregå på. Der kan være 300 med på teams.  

 

7. Skolekreds kontingent. Skal det blive på de 100 kr ? Ja det er et dejligt rundt tal. Skal 

der spørges om der er nye der skal være med? Der er en liste med medlemmer på, 

som kan kigges igennem, for at tjekke om flere skal spørges.  

 

8. Ny lærer. Charlotte kommer tilbage fra barsel i november. Helena går på barsel til 

oktober. Der er evt. en ny lærer på tapetet. Peter tager kontakt til vedkommende og får 

sat et møde i stand. Vi hører nærmere. Vil være bedst med et fysisk møde. Der 

mangler en pædagog til at tage nogle støttetimer. Peter arbejder videre med det. 

 

9. Nøgler. Ebbe kommer og aflevere. Han har det rimelig godt efter omstændighederne. 

Dejligt at høre. 

 

10. Sendemasten. Der er udarbejdet en lejekontrakt til sendesamvirket. Vi håber de vil 

underskrive den. Satser på at vi kan lukke den sag nu.   
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11. Svend Aages 25års jubilæum. Peter har ikke nået at snakke med 

Svend Åge om det. VI må vente til Corona tillader at holde noget for ham. 

12. Evt.  

Peter har lavet en mappe under google drev, hvor alle bilag, dagsorden osv. ligger. 

Peter sender en mail med en vejledning. Tak for det. 

Næste bestyrelsesmøde er 6. april.   

 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

- Vedtægter 

Turnus til indledning og kaffe 

Peter - Sander - Gitte - Carsten M – Carsten C - Martin P - Kristian 

 

Venlig hilsen Sander 


