
 

  
 

 
 

 

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

     

 
 
Emne: 
Referat af bestyrelsesmøde 13 AUG 2014  
 
 

Til stede:  

Jens Mulvad (Formand) Finn Kausgaard (Næstformand) 

Kate Lemke (Lærerrepræsentant) Finn Vincent (bestyrelsesmedlem) 

Morten Juul (Skoleleder) Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem) 

Hanne Rosvald (bestyrelsesmedlem)  

Jeff Petersen (Suppleant) Søren Thyge (Suppleant) 
Ikke til stede: 

Mathias Nielsen (bestyrelsesmedlem)/afbud  

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)/ferie  

 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

1. Velkomst og godkendelse af referat. 

Bemærkninger til referat: Datamatik er i 4 – 5 kl.  

Status: Skolemøbler leveret, anmodning til støtteforeningen. 

Hanne og Morten holder møde vedr. juniorklub.  

Køleteknik til serverrum – status uafklaret, Morten vender 
tilbage.  

Godkendt med 
bemærkninger. 

 

Morten(A)  

 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt (K).  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

3. Skoleleder: 

Sidste nyt:  

Indretning af lokaler, ønskesedler til IKEA tur udarbejdes. 
Større udgifter til IT m.v. Steen anbefaler større server. Morten 
anbefaler indkøb og flytning af server til den nye bygning. 

Finn anbefaler indkøb ny server, der passer ind i et Virakskab 
(støjdæmpet med intern køling).   

Ønsker ekstra Kopimaskine.  

Der er ikke for nuværende overblik over økonomien, men det 
arbejdes der på.  

 

Fysiklokale undersøges ved Vig skole, skoleleder accepteret 
og Morten indgået aftale med Vig.  

 

 

Morten undersøger pris for 
server og rakskab (A).  

Morten undersøger pris for 
kopimaskine (A) og tilladelse 
til indkøb af kopimaskine (K). 

 

Status kendes til SEP.  

 

 

Fysik fremover på Vig skole. 

 

http://www.asmindrup-friskole.dk/logo.html
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Mulighed for, at Skolefotos arrangeres gennem 
støtteforeningen, hvor fotos sælges til samme pris, og hvor evt. 
overskud går til støtteforeningen. Kan ikke lade sig gøre i år, 
Søren undersøger om det er muligt til næste år.  

 

Offentligt tilskud til transport. Hvis behov for skolekort, skal der 
rettes henvendelse til skolelederen. Opkræves efterfølgende 
gennem skolebetalingen. Bestyrelse drøftede, hvad der kunne 
ydes tilskud til - offentlige transportmiddel og/eller privat kørsel.  

 

Lejrskole, der mangler et telt til dette/overdækket rum. Søren 
har et telt samt Peters. Der bestilles også en toiletvogn 
(GODIT). Morten undersøger, støttes af Jeff og Finn V. 

 

Søren undersøger (A) 

Morten bestiller HB foto til i år.  

 

 

 

Bestyrelsen enige om, at der 
kun gives tilskud til offentligt 
transport (K).    

 

Morten undersøger toiletvogn 
(A) 

Søren melder tilbage med telt 
(A) Pris for telt med gulv opsat 
kr. 9.000 (pris uden gulv?). 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

4. Kate: 

Godt i gang. Arbejdslørdag imponerende, lærer samt elever 
glade for de nye rum. God plads.  

Ønske om sofagruppe til de nye lokaler.  

Lufte ud jævnligt, da døren ikke er direkte ud. Ønsker gardiner 
ud mod vejen.  

 

Gardiner indkøbes ifm. IKEA 
tur (A).  

4.1. Birte føler sig godt tilpas, men der er meget at skulle se til.  

Vil støtteforeningen kunne give 10 bærbare over til den nye 
bygning.  

Der er ønske om smartboard til grupperummene i de nye 
lokaler. 

Ansøg støtteforeningen om et 
beløb – Kate/Morten(A).  

 

Morten undersøger pris samt 
mulighed for støtte gennem 
Oddfellow logen (A).  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

5. Status byggeprojekt: 

Sparekassen stadig med. DLR afslag vedr. kreditlån.  

LR undersøger, vi afventer svar. Alternative muligheder 
drøftes. 

Indkaldelse til STYG møde. 
Jens (A).  

5.1. Rengøringsplan: 

Rengøringsplan og principper drøftes. Det foreslås, at Anne 
gør rent i SFO, lærerværelse, kontor, multirum og toiletter. 
Forældre skal kun gør rent i klasselokaler samt gangareal i ny 
bygning.  

Materiel placeres i begge bygningsrum.  

Børn udarbejder skilte med ”sluk lys”, ”husk sko” og så videre.  

 

Forslag om ”gør rent” klasse konkurrence, hvor der udloves en 
attraktiv præmie. Forslag at dette drøftes i elevrådet.  

Skraldespande skal tømmes, især i denne varme (fluer).  

Bestyrelse godkender Annes 
arbejdsopgaver (K).  

Søren juster plan og sender 
ud (A).  

IKEA tur til indkøb af skab til 
rengøring (med lås). Anne 
sikre, at der er rengøringsting 
i samråd med Karen (K).  

 

Morten tager dette med til 
elevrådet, som drøfter 
hvordan oprydningen kan 
blive bedre i klasserne. (A).  

5.2. Opstarts-/informationsmøde med forældrene: Jens og Morten forsøger at 
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Informativt og holdningsdrøftelse. Tema kunne være, hvad er 
friskole for os. På vej mod en stor skole – hvordan fastholdes 
kulturen og det vi vil?  

finde en dato.(A) 

Programgruppe: 

Hanne, Dennis og Jens.  

Friskolernes dag kunne være 
alternativt for mødedato.  

5.3. Planlægning af bestyrelsesmøder 2014/15 – medbring 
kalender: 

Datoer for bestyrelsesmøder: 

08 SEP, 07 OKT (1700 – 2200 incl. Mad), 05 NOV, 02 DEC, 
24 JAN (lørdag, hele dagen – bestyrelses/lærerdag), 03 MAR 
(økonomidag 1800 – 2200, let aftensmad), 08 APR (GN 
forsamling), 14 APR (konstituerende bestyrelsesmøde),  

13 MAJ, 09 JUN.  

(K) 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

6 Frivilligt arbejde:  

Ønske om en folder, til hvad friskolens/bestyrelsens holdning 
har til frivilligt arbejde. Muligt tema til friskolernes dag.  

Folder/forslag kunne efterfølgende godkendes på GN 
forsamling, således at det er forældrenes forslag.  

 

Forslag til emne for 
forældredag – indgår i 
programplanlægning jf. pkt. 
5.2.  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

7. Bord/bænke fra Vig Festivalen. Carsten har tidligere aftalt 
dette. Joan kan kontaktes for at afklare lån af bord/bænk. 

Morten kontakter Joan(A).  

Morten spørg Carsten, om 
han kan hente dem(A).  

7.1. Udsendelse af dagsorden skal foregår en uge før 
bestyrelsesmødet. Jens sender skabelon ud ugen efter 
bestyrelsesmødet til næste dagsorden samme med referat fra 
bestyrelsesmødet.  

Bestyrelsen har ansvar for 
udsendelse af dagsorden og 
referat rettidigt.  

Morten medbringer referat til 
underskrivning.  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

8 Emner til næste bestyrelsesmøde: 

- Fotografering generelt.  
- Friskolernes dag.  

Møde friskolernes dag onsdag 
uge 34???.  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

9 Næste møde er 08 SEP 2014.      

 

Godkendelse af referat:    

Jens Mulvad (Formand) 
 
 
 
 

Finn Kausgaard (Næstformand) 
 
 
 

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem) Finn Vincent (bestyrelsesmedlem) 
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Hanne Rosvald (bestyrelsesmedlem) Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem) 
 
 
 
 

Mathias Nielsen (bestyrelsesmedlem)  
 
 
 
 

Jeff Petersen (Suppleant) Søren Thyge (Suppleant) 
 
 
 
 

Morten Juul (Skoleleder) Kate Lemke (Lærerrepræsentant)  
 
 
 
 

 


