
 

  
 

 
 

 
 
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) 

  

Jeff Petersen (Suppleant)  

Ikke til stede: 

Mathias Nielsen (bestyrelsesmedlem)/afbud Hanne Rosvald (bestyrelsesmedlem) 

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)/ferie Søren Thyge (Suppleant) 

 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

1. Velkomst og godkendelse af referat. 

Bemærkninger til referat:  

Ift. Kursus sendes indledningsvis to afsted – Kate og Ole i 
første omgang for at finde ud af om indholdet i kurset er 
relevant.  

Professionel fundraiser takkede nej til opgaven vedrørende 
fundraising til nyt skolebyggeri. 

Godkendt med 
bemærkninger. 

 

  

 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

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

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

3. Skoleleder: 

Sidste nyt:  

Støttetimer, fremadrettet kan der søges 12 timer ved 
fordelingssekretariatet. Morten skal til møde 15 JAN 
vedrørende dette. Nord- og Sydskolen skal afgive midler til 
Friskolens støttetimer fremover, hvorfor det må forventes en 
restriktiv tildeling af midler fremover.  

 

Budget 2016 melding vedrørende muligvis reduktion i 
statstilskud på grund af lockouten i 2013, da tildeling af midler 
sker på baggrund af midler 3 år tilbage. Friskolen er pålagt at 
gennemføre den undervisning, der ikke blev gennemført under 
lockouten og samtidig bliver friskolen nu ramt økonomisk i 
forhold til tildeling af midler pr. elev. Dansk friskoleforening 
arbejder på at få en politisk tilkendegivelse, der betyder at 

 

http://www.asmindrup-friskole.dk/logo.html
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friskolerne ikke bliver ramt af denne reduktion.  

  

Morten har været til møde i Lilleborg vedrørende 
samarbejdsmuligheder. MAJ/JUN kunne vi måske tager en 
medarbejder over i friskolen fra børnehaven samtidig med at 
børnehaven afgav en medarbejder, når de havde mindre 
behov for ansatte i den periode. Dette arbejdes der videre med 
i samarbejde med Lilleborg. 

Pedelsamarbejde kunne også være en mulighed.  

Lukketid i sommerferien, hvor vi kunne samarbejde om 
åbningstider.  

Besøg på skolen, når friskolen havde lukket. Øvrige besøg ses 
også som en mulighed.  

At de større friskolebørn kunne besøge børnehave og have 
højtlæsning samt udeidræt med dem, hvilket kunne give en 
positiv effekt.  

 

Snerydningsaftale er på plads, Morten koordinere dette ift. 
afregning samt opgaveløsning.   

 

Lars Løkke besøger friskolen 04 DEC vedrørende vores 
udeskoleprojekt. Michael er praktisk hjælper på dagen. 
Nordvestnyt kommer også for at skrive en artikel.  

 

Regnskab 2014 viser et sundt regnskab, og med et status pr. 
dags dato (kan varierer på grund af elforbrug) vil vi gå ud med 
et forventet overskud på et sekscifferet beløb. Der er stadig 
nogle usikre parameter, der kan påvirke budgettet. Bestyrelsen 
ønsker, hvis muligt, afsætning af midler til byggeri/uforudsete 
udgifter samt fastholdelsestiltag/skoleudvikling. Bestyrelsen 
afventer endelig udmelding fra revisor før beslutning.  

 

Undersøger internet muligheder og indhenter tilbud fra 3 
mulige leverandører.  

 

Der forventes et overskud på et sekscifferet beløb uden 
fremtidige investeringer. Bestyrelsen ønsker gerne et overskud 
på kr. 120.000,-, og har bedt skoleleder komme med forslag på 
investeringer i 2015.  

Skoleleder forslå kombinationsansættelse af en pedel og 
pædagog. Forskellige muligheder blev drøftet.  

Vores rengøringsdame har fundet andet job, hvorfor der skal 
ansættes en ny rengøringsdame.  

 

Takster førskole har tidligere været fastsat ud fra kommunens 
priser. Kommunen vælger nu at sætte taksten ned, hvilket vi 
ikke gør, da vi ønsker at fastholde kvaliteten i friskolens tilbud.  

 

Procedurer når vi cykler, der beskriver friskolens forventninger 
til børn og forældre, er sendt til bestyrelsen. Bestyrelsen 
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godkender fremsendte procedurebeskrivelse. Skrivelse sendes 
til ud i forældrekredsen som godkendt procedure for cykling i 
skoletiden.  

 

Apoteket i Nykøbing har doneret nogle reoler og andre møbler 
til friskolen, men de skal afhentes i denne uge. Jens skriver på 
facebook, hvor man kan kontakte skolekontoret inden fredag.  

 

Bestyrelsesreferater foreslås lagt på nettet. Kort drøftelse, 
hvorefter bestyrelsen godkendte referat til at blive lagt ud på 
friskolens hjemmeside. 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

4. Kate: 

Friskolen har afholdt bedsteforældredag med stort fremmøde. 
Kontaktet af nogle af de nye bedsteforældre, der syntes det 
var en fantastisk dag. Blev spurgt om man kunne donere 
penge eller købe aktier. Morten får folder fra støtteforeningen, 
der kan sendes ud til forældre som mellemled.  

 

Emneuge afsluttet. En god uge bortset fra IT i de nye 
bygninger.  

God stemning på lærerværelset.  

  

   

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

5. Status byggeprojekt: 

Sender brev til udvalgte mulige investorer.  
 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

6.  Forventede udfordringer ift. pladsproblemer til skolefesten 
2015.  

Bestyrelsen foreslå, at vi allerede nu lægge billet på telte til 
skolefesten. Bestyrelsen vil gerne anmode Michael om, at 
tænke nogle tanker vedrørende en mulig løsning til 
skolefesten.  

Ønskes drøftet på 
bestyrelsesmødet i marts.  

6.1  Problemer med støvsuger. Hvem vil undersøge markedet? 
Kravsspecifikation er følgende: 

Holdbarhed minimum 2 år. 

God sugeevne 

Brugervenlig i forhold til nemhed.  

Indkøb af minimum 2 stk. dog helst 4 stk (to i hvert område).  

Budget indledningsvis kr. 6.000,-  

Indkøb en til prøveperiode.  

Finn K undersøger 
mulighederne. Mandat til 
indkøb af støvsugere.  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

7. Næste møde er bestyrelsesdagen 24 JAN 2015.      

 

Godkendelse af referat:    

Jens Mulvad (Formand) Finn Kausgaard (Næstformand) 
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Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem) Finn Vincent (bestyrelsesmedlem) 
 
 
 
 

Hanne Rosvald (bestyrelsesmedlem) Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem) 
 
 
 
 

Mathias Nielsen (bestyrelsesmedlem)  
 
 
 
 

Jeff Petersen (Suppleant) Søren Thyge (Suppleant) 
 
 
 
 

Morten Juul (Skoleleder) Kate Lemke (Lærerrepræsentant)  
 
 
 
 

 


