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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 27. september kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

Deltagere: Carsten Clausen, Martin Pedersen, Gitte Paulsen, Carsten Madsen, Kristian 

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

Fraværende: Sander van de Belt. 

 

1. Indledning ved Carsten M. Elsk dine fjender, som jeg elsker jer. Hvis I ikke kan tilgive 

hinanden, så kan jeres himmelske heller ikke tilgive jer.  

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ PT + KD 

• 7. kl. Bornholm: Rigtig god tur. Desværre er der en fra 7. klasse, der fortalte at hun 

ville stoppe. Så det var lidt trist. Men ellers havde det været en god tur. Hanne Evans 

og Bruno var med. 

• 7.-9. på tur til Ribe. De så årets pressefoto og kunstmuseum. Elisabet og Hanne 

Evans var med på turen. 

• Jette kursus. FKF regi. Kursus for sekretærer. Meget omkring gpdr. Det skal alle 

være opmærksomme på. Peter har nævnt det på lærermødet i dag. En anden ting 

der blev nævnt, var skolepengene. De skal stige. Pga. alt det der stiger.   

 

4. Status på elever: 161 elever efter skæringsdatoen 5. sept. En stigning på 2 procent 

siden sidste år. Peter skal vise en pige rundt på skolen i morgen, til 8. klasse. 

 

5. Økonomi 

• Opfølgning: Der er blevet kigget på de ting som stiger: busser, el, varme. Lån i 

banken er blevet afskrevet.  

 

6. Brev fra afdelingsstyrelsen: Sander har fået et brev angående valg til bestyrelsen 2023. 

Sander og Martin er på valg for afdelingen. Carsten M er på valg for forældrevalgte.   

 

7. Solceller: pga de stigende elpriser. Johannes og Peter har snakket om det. Og om at 

det vil kunne give fuld udnyttelse pga. dagtimerne. De har fået et tilbud ved TA teknik. 

20 kg watts anlæg. Regner med at afdrage over 15 år. Der indhentes flere tilbud.  
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8. Vedtægter. Blev gennemgået. Der skal laves nogle ændringer i paragraf 2 og 3. Det er 

meget vigtige paragraffer, men det skal omskrives så det er mere forståeligt. Peter 

snakker med de andre friskoler om det.  

 

9. Leje af samlingssal: Lejekontrakten for frimenigheden slutter 1. jan 2023. Hvordan skal 

det fortsætte mht. betaling? Det skal der tages stilling til. Der er foreskrevet en pris på 

22.000 kr. årligt. Peter snakker med Sander og laver et skriv til frimenigheden.  

 

10. Basar d. 8/10: Der mangler hjælp på dagen og flere små gevinster. Der er mange flotte 

større gevinster og ting på aktion.  

 

11. Evt.  

 

12. Næste møde: 2/11 2022 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

Turnus til indledning og kaffe 

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

 

Venlig hilsen Sander 


