
  
  
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
torsdag d. 23. april 2020 
kl. 18.30 

Afbud: Bjørgitte, Mikael 

 

23.04.20 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Referat underskrives 

Grundet Covid-19 underskrives referat på et andet tidspunkt. 

3. Info fra forretningsudvalget (MA) 

Arbejdsweekenden til efteråret er første weekend i oktober. 

Shelters er bestilt. De kommer snart og skal gerne sættes op i juli. Der er brug for frivillige til at 

hjælpe. Der kommer en dato. 

Der er kommet nye regler for sponsorer. Dette skal vi se mere på ift. cykelløbet. 

Fugato er blevet forsinket og forsyningen ved ikke rigtigt noget. Jesper er på sagen. 

Svar på vores ansøgning til Wonderpuljen er blevet forsinket. 

4. Info fra ledelsen (JT) 

Skolens nye pedel startede på arbejde tirsdag efter påske. 

Grundet Covid-19 har vi måttet inddrage alle lærerkræfter. Derfor kan vi ikke tilbyde støttetimer på 

samme vis som normalt.  

5. Info fra medarbejderrepræsentanten (KN) 

Der er ikke noget nyt. Lærerne har travlt med hjemmeundervisning og alternativ undervisning på 

skolen. Der er ros fra bestyrelsen til lærerne. 

6. Egenbetaling Londontur 



Prisen har været den samme i mange år. Markedspriserne er steget, og derfor vil det være en 

mulighed for at øge egenbetalingen. Det besluttes at hæve prisen til 4000 kr. pr elev. På grund af 

Covid-19 kan det være nødvendigt at rykke turen til foråret, dette må der tages stilling til løbende. 

7. Generalforsamling 

Grundet Covid-19 og det gældende forsamlingsforbud på flere end 10 personer, udsættes 

generalforsamlingen til efter sommerferien. 

8. Dato for bestyrelsesmøde i maj og/eller juni 

Næste møde bliver onsdag d. 10. juni 2020 kl. 18.00. 

9. Evt. 

9 klasse spørger, hvad skal der ske med sidste skoledag og translokation. De ønsker svar. 

 

 

Mødet bliver afholdt udendørs med behørigt afstand. Kaffe og kage må enhver selv sørge for.  
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