
Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. marts 2010 kl. 19.00
 

Mødested: Lærerværelset
 

Dagsorden:
 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat. 

2. Nyt fra formanden. Orientering. Hvordan er det gået med opgaverne? 

3. Nyt fra ledelsen 

4. Nyt fra lærerrepræsentanten 

5. Økonomi: Skolekredsindbetalinger, skolepenge regnskab til generalforsamlingen mm. 

6. Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen ved årets generalforsamling 

7. Årsrapporten: Organisationsplan, bilagsbeskrivelse, kontoplan etc. Hvad mangler? 

8. Planlægning af generalforsamlingen. Forslag til kandidater ordstyrer, mødeleder mm. 

9. Sponsormøde, planlægning    

10.Planlægning af næste skoleår 2010/11 

11.Forvaltningsmål og kriterier (jævnfør ”Julebrevet”) Fra sidste møde, se CH mail. 

12.Diverse mails og breve 

13.Planlægning af forårets møder 

14.Kontoret 

15.Evt. 

 

Referat

Tilstede: Bente, Jesper, Peter, Klaus, Mette, Mikael, Ulrik, Heidi

Afbud: Christina, Karl,

 

Referent: Heidi Sofie Hansen

 

Referat:

 

1.      Godkendt, ekstra punkt 14.

2.      Charlotte Sejersen er for i dag trådt til med hjælp på kontoret med kort varsel. PBS: 
arbejdet er i gang.

3.      Thierry ikke til stede.

4.      Fly og hotel til Englandsrejsen er betalt, konto til forældrebetaling er oprettet. 

5.      Heidi S. Hansen ser videre på skolekredsen, stemmeret til generalforsamlingen er betinget 
af at skolepengene er betalt eller at, der er lavet en afdragsordning, der overholdes. Jesper og 



Bente laver løn indtil PBS kører. Banko i Samlingshuset var et stort tilløbsstykke.

6.      Vi har haft det oppe på bestyrelsesmødet, og hvis medlemmet stadig ønsker at trække sig 
til generalforsamlingen, vil vi acceptere dette. 

7.      Bilagene er afsendt. Bente følger op yderligere. 

8.      Ulrik undersøger ordstyrer. Bente sender udkast til beretningen til forretningsudvalget. 
Jesper, Peter og Ulrik er på valg, alle genopstiller. Heidi og Bente udformer indkaldelser, 
postgruppe er nedsat. Heidi mailer til Marianne Rosendal-Jensen fra arbejdsgruppen ang. 
lokalet, bagværk kaffe mm.

9.      Jesper snakker med Preben Christoffersen.

10.  Ønsker er hængt op, deadline på fredag, Thierry og Klaus ser på skemaerne efterfølgende. 

11.  Udsættes til næste møde. 

12.  Leasingaftale: Kopibetaling 8 øre pr. kopi = ca. 3000 kr. pr. måned. Toner skal bestilles hos 
Copytosh, som har serviceaftalen, den skal vi ikke betale for ekstra. 

13.  Dette efter generalforsamlingen.

14.  Situationen talt igennem.

15.  intet.

 

 

 

Bente, 

 

 

Jesper, 

 

 

Peter, 

 

 

Klaus, 

 

 

Mette, 

 

 

Mikael, 

 

 

Ulrik, 



 

 

Heidi 


