Referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2015
Tilstede: Jesper Lange, Susanne Olsen, Hanne Mains, Stine Nelke, Yvonne Dommer og Thomas
Ankler.
Fra skolen: Frank Lacey, Steen Jacobsen, og Jarl Sabroe
Afbud: Rikke Gjerlev, Kevyan Rasmussen

Referat:
Dagsorden:
Tid
Nr Kategori
18.45

1

B

18.45

2

B

18.50

3

B

Punkt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Intet at bemærke
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten 2014
og protokollat 2014.
Fra bestyrelsen side udtrykkes kritik af skolelederen i
forhold til skolens økonomistyring. Det pålægges
skolederen, at præsentere et forslag på det kommende bestyrelsesmøde i forhold til, hvordan skolelederen agter at gennemføre budgetopfølgning i
forhold til skolens årlige budgetter, sådan at skolen
ikke kommer i en tilsvarende situation, som gør sig
gældende i Årsregnskab 2014, og sådan at budgetopfølgningen altid er i overensstemmelse med de
faktiske forhold.

Ansvarlig Bilag

SJ

Derudover pålægges skolelederen, at komme med
en skriftlig redegørelse i forhold til det dokumenterede overforbrug jf. budget 2014 og Årsregnskabet
2014. Redegørelsen fremlægges til behandling ved
næstkommende bestyrelsesmøde.

20.00

4

O

20.20

5

O

På næstkommende ordinære bestyrelsesmøde skal
der foretages en revision af budget 2015.
Status på generalforsamlingen
Jesper fremlægger regnskab og holder beretning.
Jarl sørger for forplejning.
00 forældrene har stemmeret til generalforsamlingen.
Orientering fra skole og SFO
Vi har haft en mindre brand i fysik på grund af en
bunsenbrænder.
I løbet af ugen sendes der papirer ud til forældrene
vedr. leasing af computer og iPads.

JB

SJ

Side 1

Skolen har søgt om at blive en del af et nyt stort ITprojekt. Der er ansøgningsfrist 2. maj, og herefter
får vi af vide, om vi får lov til at blive en del af projektet.
Skolen arbejder løbende med APV opfølgning, både
vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Stine spurgte til sammensætningen af piger og
drenge, når der indskrives nye elever. Steen sagde at
der fortsat tilstræbes at have lige mange piger og
drenge i klasser. Men at det ikke altid vil kunne efterleves.

20.35

6

Eventuelt

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning
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Side 2

