
          Referat fra bestyrelsesmødet

            torsdag d. 17. marts 2022

                    kl. 18.30–21.00
                                       

17. marts 2022

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Maria Arvidsson (formand, sk) Finni Green (suppl., sk)                                    

Lea Munch Marcher (næstformand, fk)        Frederik Tolstrup (suppl., fk)  

Mie Petersen (kasserer, fk)                            Heidi Eisner (suppl., fk)

Bjørgitte Vivelund Kofoed (sekretær, sk)                                          

Kathrin Martiny (fk)

Katja Tolstrup (sk)

Lene Thorsen (fk)

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Afbud:  Klaus Nielsen, Lene Thorsen, 

Dagsorden

Pkt. Tid Emne Referat
Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

1 18.30 Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt 
2 18.35 Info fra ledelsen (O)

- formanden
- skolelederen

Formand: Årsregnskab er ved at være færdigt
Revisor på besøg til næste bestyrelsesmøde
PIF ønsker samarbejdsudvalg genoptaget, fra skolen 
deltager Henrik (pedel) og fra bestyrelsen Maria. 
Kontakt fra PIF er Lisbeth Munch.
Skoleleder: Børnehavegrund, der indhentes 
uforpligtende tilbud på nedrivning.
Malene, rengøringsassistent, har opsagt sin stilling pr. 
1-5. 
Kasper har valgt at opsige sin stilling pr.1-8, der slås 
en ny stilling op.
Møde med lokalforeningen om fælles profilering af 
skole og by.  
Skolen vil invitere de ukrainske flygtninge til 
udendørsdag 

3 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) Udgår.
4 Info fra arbejdsgrupperne (O)

-økonomi
-bygning/vedligehold
-markedsføring etc.

Økonomi: Årsregnskab prioriteres. 
Budgetoverskridelse ved vedligehold.
Gulvet i musik skulle udskiftes i vinterferien, dette er, 
pga. Corona, udsat til uge 14 



-fundraising VVS er kontaktet og arbejder på koldt vand 
problematik
Der sættes LED-lamper op flere steder på skolen.
Markedsføring: Opdatering på hvem der linker til os, 
Der arbejdes på en velkomstfolder til nye elever. 
Pressemeddelelse, det er svært at trænge igennem.
Der overvejes et åbent hus for nye elever og forældre, 
samt en dag for gamle elever.
Fundraising: Afslag fra Bornholms Brand om 
magneter til brandsikring af døre. Der undersøges 
tilskudsmuligheder til omstilling til grøn energi. 

5 19.25 Konvertering af håndarbejde og grøn sløjd (D/B) Der er et ønske om at få konverteret de to fag 
Håndarbejde og Grøn sløjd til blot samlet at hedde 
Håndværk og design, da det er dét disse fag nu hedder
i eksamensvejledninger og i skoleverdenen. Bemærk, 
at det kun er tale om en navneændring, dvs. det vil 
ikke påvirke antallet undervisningstimer i den berørte 
(6.) klasse.  
Udsættes til senere møde. 

6 19.30 Brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger 
(O/D/B)

Orientering omkring indkøb af ABDL dørmagneter og
brandklokker, som er lovpligtigt (dvs. noget skolen 
skal have) samt en drøftelse og beslutning omkring 
indkøb af andet udstyr, som skolen af 
brandsikkerhedsmæssige årsager bør have.

Der undersøges mulighed for tilskud til ABDL og 
klokker, ellers accepteres tilbud fra Axel Sørensen. 

7 19.40 Lukket punkt (D/B) Lukket punkt.
8 20.05 Opdatering/Ændring af websitet (D/B) Marketing- og webgruppen ønsker hjemmel til at 

opdatere/ændre websitet.
Hjemmel givet

9 20.15 Anbefalinger omkring hjemmesidens fremtid (D) Marketing- og webgruppen ønsker drøftet deres 
anbefalinger omkring hjemmesidens fremtid (se 
vedhæftet bilag 1 – der skal være læst før mødet).

Hjemmesiden er ikke tidssvarende, det anbefales at 
der etableres ny hjemmeside om et par år.

10 20.25 Procedure omkring mødereferat (D/B) Ny procedure: Referatet oplæses til mødet, 
bestyrelsesmedlemmer skriver under, er der evt. 
ændringer/indsigelser tages det på næste møde under 
punktet godkendelse af referat. Dette fremlægges for 
revisor.

11 20.35 Generalforsamling 2022 (D/B) Generalforsamling bliver 17.maj kl. 19.00, Maria 
sender opgaver ud på mail, hvor vi melder ind.

12 20.45 Evt. Ønske om socialt arrangement. 
Reklamefolder manglede ikke godkendelse da den 
blev udsendt. 
Arbejdsweekend ønskes på som punkt til næste møde.

13 20.50 Lukket punkt (O) Lukket punkt.
14 20.55 Underskrivning af referat Udsættes til næste møde.


