Dagsorden og Referat
Onsdag d. 19. august 2009 kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra Bestyrelsesformanden
Nyt fra ledelsen
Nyt fra lærerrepræsentanten
Økonomi:
Balance
Lærerregisteret
Skyldige skolepenge
6. Spørgsmål fra Kulturgruppen: Hvis forældre ikke deltager i diverse arrangementer f.eks.
rengøring og arbejdsdage, skal de så betale noget?
7. Pedelmedhjælper
8. Brandplan – hvem skal være kontaktperson?
9. Pædagogansøgninger, Sekretæransøgninger.
10. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling
11. Handleplan ang. økonomien
12. Fastsættelse af næste ordinære bestyrelsesmøde
13. Evt.
Referat:
Tilstede: Jesper, Hans Otto, Klaus, Mette, Bente, Heidi
Orlov: Peter
Afbud: Maria Sita
Referent: Heidi
1. Nogen ekstra småting til evt. Tilsyn, hjemmesiden, skolekreds, SFO, skolebus, depositum,
ellers godkendt.
2. KMN har skrevet til UVM igen i juni, Bente har skrevet tilbage, UVM gør ikke mere ved
den sag. Den anden sag er også lukket fra UVMs side. Vi er berettiget til ca. 36.000 kroner i
tilskud for forbrug af el, vand og varme af gymnastiksalen. De kommer snart.
3. Intet
4. På hjemmesiden er der et link til intranettet og her har skolebestyrelsen en flade. KN har
koder med til os. Heidi kontakter PB ang. matbøger til 8. kl. Kørsel til NaturBornholm til
debat: 7. og 8. klasses elever 27 stk. kl. 7:50 retur 13:00. Skal på forældremøder d. 20.8 6.7.
klasse og d. 25.8 8.kl
5. Jesper og Bente har gennemgået budgettet. Mette og Heidi taster ind hos CS hhv. mandag
og torsdag. BG er på sagen om skyldige skolepenge.
6. Vi opfordrer alle forældre til at støtte op om funktioner på skolen, kørsel, arbejdsdage,
rengøringsdag etc. Betaling for udeblivelse vil ikke være løsningen. Fordelen ved deltagelse
er et tættere sammenhold forældrene imellem.
7. Der er ikke i øjeblikket råd til en pedelmedhjælp.
8. Skal rettes hurtigt muligt. Kladden er sendt til sikkerhedsrep.
9. Der er valgt 3 ansøgere til 2. runde samtaler. Det samlede antal ansøgere var 20 til
skolesekretærstillingen!! Til pædagogstillingen var der 12 ansøgere og 5 er tilbudt samtale.

10. Jesper snakker med tovholder for praktiske grise gruppen om at stille stole op i
gymnastiksalen, Mette køber plastkrus, Heidi tager saft med.
11. Arrangementsbeskrivelser, næste skoleårs tilmeldte, mm. Handleplan er under udarbejdelse
til banken.
12. Det første møde aftales lige efter generalforsamlingen.
13. Funktionsbeskrivelse for tilsynsførende sendes til WLJ. Bente retter lidt overflødigt på
hjemmesiden. Fundraising laver et lille brev til omdeling for medlemskab af skolekredsen.
Skolebussen: elever der skal til Aakirkeby kommer 10 min for sent til bussen og må vente
længe. Tages op på næste møde. Heidi sender CS forslag om indmeldelsesgebyr til
bestyrelsen til næste møde.
Næste møde er generalforsamlingen d. 26. august 2009 kl. 19:00
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