Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100
E-mail:

Emne:
Referat af bestyrelsesmøde 13 AUG 2014

Til stede:
Jens Mulvad (Formand)

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)

Hanne Rosvald (Næstkvinde)

Jeanette Holm Olsen (supplean)

Morten Juul Pedersen (Skoleleder)

Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem)

Nina Schiøtz (bestyrelsesmedlem)

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)

Maria B. Christiansen (bestyrelsesmedlem)

Monika B. Kristensen (bestyrelsesmedlem)

Torben Pedersen (stedfortræder for Janne)
Ikke til stede:
Janne Petersson (Lærerrepræsentant)
(Mathias har orlov).

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

1.

Velkomst, aktioner og godkendelse af referat.

Godkendt uden
bemærkninger.

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

3.

Skoleleder:

Primære ændringer vedlagt
som bilag (budget og
ændringer).
Budgettet er godkendt som
fremlagt.

-

Budget 2016, gennemgang og godkendelse.

-

Ansættelse til SFO/JK

-

Beslutning omkring loppemarkedsforslag.

-

Ønske om etablering af Lyskryds v.
Tinghulevej/Lårbakken

-

Mørkeskovtur rykkes fra december måned

-

Førskole og elevtal

Der er tale om skoleudsættelser, for så vidt
angår de 3 elever, der ikke
starter i den kommende
børnehaveklasse.

-

Information om udkast til magtanvendelse ordensregler?

Ifm magtanvendelse, som
vedhæftes, bedes
bestyrelsen læse det og
samtidig forholde sig til
hvorvidt det er på tide at få
skrevet et ordensreglement.

-

Skadedyr på friskolen – rotter og mus!

Blot til orientering.

-

Fordeling af befordringstilskud

Befordringstilskud bruges til
dem, der har ansøgt. År
uden ansøgere, fordeler
skolen beløbet ligeligt til
dem, fordelingssekretariatet
har besluttet kan få tilskud til
skolepenge.

Ansættelse til SFO/JK går
på hjemmeside, FB,
skolejobs, jobindex o.lign.
De trykte medier undlades
denne gang.
Fokus er på at finde en, der
supplerer Nicki's kvaliteter.
Loppemarkedsprojekt 1.klasse har fået grønt lys til
at gå videre med deres ide.
Lyskryds eller rundkørsel i
krydset
asmindrupvej/odsherredvej/t
inghulevej? Bestyrelsen
opfordrer til at få opbakning
fra bylaug, sommerland,
skolerne m.fl.
Mørkeskovturen bliver ikke
længere afholdt i december
pga. dalende deltagerantal.
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Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

4.

Skolerepræsentant:

Torben gav orienterende
status.

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

5.

Formanden:
- Orientering vedr. fremtidige skolebygninger for
friskolen.
- Drøftelse af strategi for etablering af
skolebygninger.
- Finansieringsudfordringer samt muligheder.

Formanden orienterede
omkring status på bygningsprojekt.
Fælleskassen vender tilbage
efter 9.2.16 med info om,
hvorvidt der er andre mulige
långivere samt med
vurdering af hvad
Fælleskassens bestyrelse
siger.

4.1.

5.1.

-

Drøftelse og beslutning om fremtidige valg af
ban

Tilbud fra lokal bank afvises
og skifte af bank
undersøges.

-

Opstart til Generalforsamling 6.3.16

Hanne, Michael og Dennis
forventer ikke at genopstille.
Afklares på næste
bestyrelsesmøde.

5.2.

Bestyrelses-lærerdag.

Pkt.

Bemærkninger

6

Næste møde

Pkt.

Bemærkninger

Den 27.2 er aflyst pga for få
bestyrelsesmedlemmer der
kan. Der vil blive fundet
alternative datoer til 2
aftener, formodentlig i
marts/april. Der er stor
opbakning fra bestyrelsen til
at få gennemført
lærer/bestyrelsesdagen.

Vi fastholder 22.2 men det
kan være det bliver aflyst,
hvis der ikke er nyt omkring
byggeri.
Generalforsamlingen skal
forberedes.

7.
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7.1.
Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

8

Eventuelt

Der skal udfærdiges et skriv
mhp hvad der er for behov
bl.a. 7.-9. klasses eleverne.
Opfordre forældre til at tage
snakken med deres børn om
evt. behov.
Før vi begynder at tænke en
færdig løsning - så finde ud
af om der er ønske om
noget pædagogik eller
"vente-behov" m/klippekort
til JK, når det er få timer få
dage om ugen. Nina laver
udkast og sender til Morten.
Sundhedsvejledning skal
gennemgåes på
førstkommende
bestyrelsesmøde.

Pkt.
9

Eventuelt

Godkendelse af referat:
Jens Mulvad (Formand)

Hanne Rosvald (Næstformand)

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)

Maria B. Christiansen (bestyrelsesmedlem)

Hanne Rosvald (bestyrelsesmedlem)

Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem)
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Monika B. Kristensen (bestyrelsesmedlem)

Jeanette Holm Olsen (Suppleant)

(Suppleant)

Morten Juul (Skoleleder)

Janne Petersson (Lærerrepræsentant)
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