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Blad 656 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. februar 2022 
kl. 18.00 – 21:30 i mødelokalet på Friskolens lærerværelse 

 
Til stede fra bestyrelsen: Jes Sørensen, Nadja Skærbæk Laursen, Stine Anker Skov,  
    Jeanette Thomassen, Laila Aagaard, Jens Valsgaard Drejer,  

Bettina Ridal og Ann-Charlotte Nør-Pedersen 
 
Til stede fra skolen:  Christian Bruun, Pia Tholander og Christina Lentz Larsen 
 
Fraværende:   Bent Rasmussen, Dorte Poulsen, Lasse Hansen 
 
 

Dagsorden Beslutning 

Kl. 18.00 – 18.30 
Vi starter med køkkenets gode mad  
 

 

Kl. 18.30  
Pkt. 1 - Valg af referent 

Jens er valgt som referent. 

Pkt. 2 - Konstatering af bestyrelsens 
beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde.  
 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig. 
Referat fra sidste møde er godkendt. 

Pkt. 3 - Generelle meddelelser fra skolens 
repræsentanter 
Meddelelser udsendes pr. mail senest dagen før mødet. 
Der henstilles til, at meddelelserne læses inden mødet og 
kun uddybende spørgsmål og supplerende meddelelser 
tages op på mødet. 

Meddelelser er gennemgået uden bemærkninger. 
Efterskolen: Skituren er gået rigtig godt, og der 
planlægges også tur til Østrig næste år i uge 5, og der 
planlægges en alternativ tur til Barcelona til dem der 
ikke vil med på ski. 
Der er stor tilslutning til efterskolen og der er lige nu 
elever på ventelister de næste par år frem. 
Christian har oplyst om en elevsag som holdes uden for 
referat. 
Friskolen: Bent er fraværende. Christina meddeler at 
det er fedt at være fri for Corona så skolen kan fungere 
på normal vis. 
Øvrige afdelinger: Der er problemer med rotter via 
kloakken igen som generer pedellerne. Vi søger selv en 
løsning og Pia søger tilskud fra forsikringen.  
Vi har fået et shelter fra lokalrådet som skal flyttes til 
matriklen. Der er en del arbejde i det, men det bliver 
godt. 
SFO’en er klemt på pladsen grundet det store antal af 
tilknyttede 4. klasser. Det er diskuteret hvorvidt 4. 
klasse fortsat skal blive i klassen og om 4. klasse i sfo’en 
skal udsluses. Ledelsen foretrækker at beholde SFO 
tilbud til 4. klasse. Hvis det er en generel tendens med 
mange 4. klasser i SFO’en skal der findes en løsning. 
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 Vi tager dette punkt med på næste møde så Bent kan 
uddybe problemet. 
Kontoret: Staten har en lønmæssig regulering årligt. I 
2022 er der en stigning i april og oktober. På grund af 
lønudviklingen i det private, har man et lønværn i staten 
så man kan følge med. Det betyder at reguleringen for 
april bliver omkring kr. 120.000,- højere end 
budgetteret. Det kommer formentlig til at gå lidt ud 
over driften. 
Vi havde en likviditetsopsparing i budgettet på omkring 
kr. 1.000.000 som opsparing til ny hal. Omlægningen til 
Merkur bank giver os yderligere kr. 700.000,-. 

Pkt.4 - Personaleorientering 
Her kan eventuelle personalesager  
drøftes til / eller udenfor protokol. 

Efterskolen: Der er diskuteret en enkelt sag om 
sygdom som ser ud til at få en positiv drejning, men 
Christian har selvfølgelig også en backup løsning. 
Øvrige: Der er to deltidsansatte fra SFO’en der vil være 
fraværende i en periode. Det giver nogle udfordringer. 
Så er der en fra kontoret der skal på barsel, og det er 
der en løsning på. 
Tidligere Skoleleder Frank er fratrådt skolen fra d. 31. 
januar. 

Pkt.5 – Orientering fra FU 
 

Der er orienteret fra sidste FU møde. Se eventuelt 
referat. 
Bestyrelsen deltager i kommende forældremøder i 
første cirkel for at promovere bestyrelsen og 
kommende generalforsamling. Nadja og Jens tager to 
klasser hver, og lægger selv en plan for hvordan 
opgaven skal gribes an.  

Kl. 20.00 – 20.10 
Pause 

 

Pkt.6 – Nyt fra udvalg 
Herunder planlægning af møder/opgaver i de forskellige 
udvalg (bl.a. arbejdsdag i Friskolen den 30. april 2022) 
inden næste bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 
 
Jens og Pia fremlægger den foreløbige gennemgang af 
administrative opgaver 

Arbejdsdagsudvalg: Vi forventer at Bent og 
pedeller kommer med et udspil til arbejdsdagen 
som afholdes d. 30. april. Udvalget henvender sig 
til Bent om status. 
Ansættelsesudvalg: Ingen aktivitet pt. 
Administrative opgaver: 
Bestyrelses-sekretær: Jens og Pia arbejder videre 
med Pia’s liste. Der er foreløbig enighed om at 
dagsorden og referater håndteres af bestyrelsen. 
Dagsorden printes ikke, og vi tilstræber at anvende 
et lokale med projektor.  
Vedtægter: Vedtægterne skal opdateres. Vi 
opretter et vedtægtsudvalg foreløbig bestående af 
Pia, Nadja og Jens med ønske om i hvert fald en 
efterskole repræsentant – dette beslutter vi på 
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
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 Blad 658 

Pkt. 7 – Status på  
- udarbejdelse af Energi- og 

vedligeholdelsesrapport 
- projekt renovering af hallen 
- opdatering af multibane  

 

Bent er fraværende.  
Energi- og vedligeholdelsesrapporten: Skal 
fremlægges i morgen, men vi forsøger at få det 
udsat tilmandag d. 28. hvor Bent forhåbentlig er 
tilbage. 
Renovering af hallen: To firmaer giver tilbud. Der er 
lavet undersøgelse af gulvet, og vi afventer svar. 
Opdatering af multibane: Der er afsat penge i 
budgettet til dette. Tanken er at involvere elever i 
processen samt at søge flere lokale midler til 
banen Der findes ingen steder i byen hvor børn kan 
samles og være aktive, og det ville være fantastisk 
hvis vi kan få bygget en bane som kan være aktivt 
samlingspunkt. 6. klasse har sammen med Neel 
lavet et stort projekt i forbindelse med 
børnedemokratidagen som involverer parken. 
Nadja snakker med Neel for status for at undgå at 
de to projekter ikke i virkeligheden ender med at 
være det samme . 

Kl. 21.15 – 21.30 
Pkt. 8 – Eventuelt 
Hvem ønsker at genopstille ved generalforsamlingen 

- Underskrift af dokumenter 
 
Jes, Stine og Nadja er på valg. 
Jes og Stine ønsker ikke at genopstille. 
Vi skal derfor finde 2 – 4 emner. 

 

 
Referat godkendt af:         Referent: Jens Valsgaard Drejer 
 
 
             
Nadja Skærbæk Laursen    Jens Valsgaard Drejer  
 
             
Jes Sørensen          Dorte Poulsen  
 
             
Stine Anker Skov     Jeanette Thomassen 
 
             
Laila Aagaard      Bettina Ridal 
     
      
Ann-Charlotte Nør-Pedersen 


