Til:

Bestyrelsen
Tilforordnede medarbejdere
Skolens ledelse

Bestyrelsesmøde mandag den 20. marts kl. 18.30 2018
Mødet er med spisning og holdes på lærerværelset
Afbud fra Stine, Thomas

Referat:
Tid
Nr
18.45
18.45

1
2

18.50

3

Punkt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt
Indstilling om asfaltering af parkeringsplads samt
flytning af indkørsel
-

19.05

4

Skolens ledelse undersøger, hvor mange der deltager i generalforsamlingen

Indkaldelsen
Forslag til finansiering omkring byggeri
Godkendelse af årsregnskabet
Bestyrelsens beretning
Valg til bestyrelsen
Praktisk omkring afviklingen
-

-

Bilag

JB

1

HC

2

JB/bestyrelsen

3

Skoleleder har indhentet tre tilbud på asfaltering
samt flytning af indkørsel.
Udgiften vil være omkring 500.000 kr. – 575.000
kr. afskrevet over 10 år.
Ide om at indtænke chikane, der hvor indkørsel
krydser cykelstien.
Skolebestyrelsen ønsker, at vi opfylder kravet fra
lokalplanen om adgangsforhold til skolen, samtidig vil løsningen forbedre forholdene for skolens
trafikanter væsentligt. Der vil blive tre gange så
mange parkeringspladser som nu. Derfor besluttede skolebestyrelsen, at ledelsen vælger det forelagte tilbud.

Generalforsamlingen
-

Ansvarlig

JB fremlagde forslag til indkaldelsen med baggrund i sidste års indkaldelse. Skolens advokat
har sagt ja til at være dirigent.
JB fremlagde forslag til indstilling om bemyndigelse til optagelse af lån til nyt byggeri
Indkaldelse og indstillingen udsendes – og antal
deltagere undersøges
Opslag på FB og hjemmeside om generalforsamlingen.

-

ACJ sørger for valglister, stemmesedler, slik på
borde, noget at drikke mv

-

Forældrearbejdsdag – er det en god idé
Bestyrelsesmiddag – onsdag den 9. maj

Orientering fra skole og SFO
- Lockout og strejke. Vi venter spændt på, hvad
der sker. Skolen er ikke udtaget til strejke, så det
kan ikke blive det. Dog kan der komme lockout.
Vi håber på, der findes en løsning inden.
- SFO: Der kommer en masse nye børn efter påskeferien😊 SFO-en er klar og glæder sig
- Vi er ved at ansætte to nye pædagoger. I stedet
for Jonatan og Kira.
- Gummibelægning bliver lagt i påsken.
- Vi er ved at undersøge at få en anden bank, da
det pt koster skolen penge at have penge i banken.
- Netværk er bestilt – jf. tidligere bestyrelsesreferat. Opsættes 1. uge i juli. Der er ved at bliver
undersøgt, om vi kan købe os til servicering af
netværk eksternt fra.
- Tilbud på IPad, pc mv. indhentet. Ledelsen bestiller ud fra det bedste tilbud.
- Der ligger et tilbud til overvejelse i forhold til en
multibane opsat til 130.000 kr. Det er et herognu
tilbud. Kan afskrives over 5-6 år. Bestyrelsen
overvejer.
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