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Deltagere:  

Allan Olsen X Ole Regnersgaard X Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Louise Nielsen X Hanna Dahl X 

Anders Clausen X Flemming Jensen X Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X Helle Rosenkilde X Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X Susanne Jacobsen X Rasmus Enkegaard X 

Niels Olsen X Karen Margrethe Buskov X Mads S. Daugaard  

Bo Hass Jensen X     

 

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2019 
Afbud: Mads(barsel) 
 
1. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering v/formanden. 
Henrik sender artikel fra friskoleforeningen ud med referatet.  
 
3. Orientering v/ledelsen. 
Hanna: Elev retur fra Hvidebæk; skiftet fungerede ikke.  
13 børn i kommende 0. klasse. Flot placering på en 21. plads i Cepos. 
Skolefodbold forløb godt, men med lavere deltagelse end tidligere. 
Lars Jonassen (tilsynsførende) været på gode besøg. 
13/3: pensionerede ansatte - seniorklubben inviteres til smørrebrød og kaffe med rundvisning 
på Friluftsgården 
Lars: EPAS-skole; EU-stand på skole med oplysninger om parlament mv. 
Søde men lidt umodne elever - lidt hårdt for inventaret. 
Grundet mange ansøgninger til ledige stillinger, vil det fremover ske via et system. 
Lotte: lidt hårde ved tingene, men det fungerer i dagligdagen. 
Karen Margrethe: Der er ved at indfinde sig en god dagligdag. 1. marts starter nye børn og 
personale.  
Vi skal have klarhed over, hvorvidt man er sikret plads på friskolen, hvis man går i 
Friluftsgården.  
Model: De familier der er skrevet op, bliver orienteret om, at man har fortrinsret som barn på 
Friluftsgården. Efter en fastsat dato, gives samme besked til andre familier. 
Officiel indvielse af Friluftsgården den 8. marts; arrangement i 2 dele.  
Henrik: vedtagne vedtægter samt forhøjelse af kassekredit skal underskrives. Renteswap nu 
-7.751 millioner. 
 
4. Sidste nyt omkring Friluftsgården 
Fusionen er ved at være i mål. Småting, der skal udbedres ved byggeriet. Udendørs skal vej 
til friluftspladsen laves samt toilet. Bålhus kommer i byggesæt mandag den 4. marts. Skal 
sættes op på nogle arbejdsdage. Endvidere skal græs, træer mv. ordnes på arbejdsdage. 
Overflytningsprocessen kører. Bondegården kom godt økonomisk ud af 2018. 
Debat på facebook om pris. Hvis Søren ser opslaget skriver han en præcision. Den højere 
pris på 150,- dækker frugt og bleer, som man i andre af kommunens institutioner selv skal 
medbringe. 
 
5. Skolepengesats for: - Efterskolen 2020/21 – Friskolen og SFO 2019/20 
Friluftsgården ligger på niveau med kommunen. 
VHF: Stigning på 2 % (afrundet) 
VIE: ingen depositum kun indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret hæves fra 21/22 til 
2000,-. Skolepenge 20/21 hæves med 2% (afrundet) 



Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole                    Bestyrelsesprotokol   side:_______  

 
6. Fællesmøde – bestyrelse og medarbejdere den 26. marts – indhold? 
Visioner. Kommende større projekter. Fysiske rammer. 
 
7. Forberedelse af generalforsamling den 25/4 – ønsker du genvalg? 
Allan (ønsker IKKE genvalg), Ole (ønsker IKKE genvalg), Anders (ønsker genvalg), Anna 
(ønsker genvalg), Louise (ønsker genvalg). 
 
8. Nyt fra udvalg. 
Økonomiudvalg: budgettet gennemses igen i den kommende tid. 
 
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 
Susanne: tak for god modtagelse. Dejligt at de ”gamle” ansatte har kigget over. 
 
10.Evt. 
Årsplanen for friskolen 2019/20 er rettet lidt. Vi starter året mandag 12/8 og holder fri 5/6. 
Arbejdslørdagen er flyttet til 13. juni 
Fodgængerfelt eller lignende er ønskeligt, så det vises, hvor man går over. Evt. etablering af 
hegn eller lignende, så det støtter ”den rigtige vej”. 
SFO i sommerferien? Vigtigt at processen bliver talt ordentligt igennem. Vi skal ikke haste 
nogen ting igennem. HD, LA og Karen Magrethe aftaler nærmere. 
Flemming: kan eleverne få delt salaterne mere op. Eleverne er velkomne til at tale med Janni 
i køkkenet, og Lars tager det med videre. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ovenstående referat er godkendt: 
 
.....................................................  ................................................................. 
Nanna H. Nielsen                       Bo Hass Jensen   
     
........................................................  .......................................................... 
Allan Olsen    Anna Abkjær 
 
……………………………………..               …………………………………………….. 
Niels Olsen        Søren Tullesen   
 
……………………………………. 
Anders Clausen 


