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Referat af BESTYRELSESMØDE onsdag den 29. oktober 2019
Inden mødet spiste vi sammen med efterskoleeleverne og så derefter på mulige byggeprojekter.
DAGSORDEN
1. Godkendelse af sidste referat. GODKENDT
2. Orientering v/formanden.
3. Orientering v/ledelsen.
HLD: Kommende 0. klasse 16 til infomøde. Maja flexjobber fortsætter i støttefunktion (lig
Susannes), tidligere praktik.
6. november klasserepræsentantmøde, Charlotte og Hanna deltager.
Personaledag 29. november for alle ansatte.
SFO: god stemning med masser af aktivitet.
LJ: 114 elever, god gruppe.
Kommende arrangementer: 30 piger til fodboldcamp og 23 unge på trampolincamp i
weekenden.
Over 200 familier til efterskolernes dag; der er snart fyldt op til 21/22.
Friluftsgården: Pt. 40 børn, skulle snart være fyldt op igen.
God arbejdsdag med deltagende forældre og hygge.
Fokus i forældregruppen på madpakker.
Stor ros fra forældre til personale ved de afholdte samtaler.
HD: renteswap faldet lidt i kurs, nu ca. -8,5 mill.
3 barsler på vej, 2 i efterskolen og 1 i friskolen.
De foreløbige udkast til finansloven det kommende år ser fornuftige ud, først fald i friskolen
varslet fra 2021, men det er ikke besluttet.
2 arbejdsdage på samme weekend; er meget for de familier, der både har børn det ene og det
andet sted. Skal de afholdes samme dag fremover, eller skal vi flytte friskolens til en anden
weekend? Der er stadig forældre, der ikke bakker op om arbejdsdagene. Hvad kan vi gøre af
tiltag ift. det? Kan man lave en opgavebank, der kan løses uden ekstrapersonale?
Helle er tilbage med få timer dagligt. Vikar har tidligere været på Høng Efterskole. Vi indfører
FIG-kort; nemmere at bogføre og billigt i omkostninger.
4. Tilbagemelding fra klassemøder.
Flot fremmøde, god stemning. Varmeproblemer ende-lokalerne i Østfløjen er vendt. Der er
opmærksomhed på det, og der skal findes en løsning.
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5. Fremtidige byggeplaner v/byggeudvalget
Forslag fra byggeudvalg omdelt og gennemgået.
Mere rentabelt med 2-3 mindre pillefyr frem for et stort, eller måske noget helt andet.
KSS vil gerne have eget lokale - kan man pille spinningcyklerne ud af lokalet og bruge det
lokale?
6. Oplæg om evt. udvidelse af køkken, spisesal og 500 og 600-gangen, samt optagelse af flere
elever i efterskolen.
Økonomien: Hvis vi optager 20 elever mere, ansætter lærere m.m. og kun optager 10. klasses
elever ser økonomien god ud. Men det er et problem at låne penge til byggeriet.
Måske der kan bygges i etaper, så byggeri af elevfløj udføres først for egne midler og
efterfølgende år bygge spisesal/køkken for lån/kassekredit.
Bestyrelsen er positiv over for, at mulighederne afsondres nærmere i byggeudvalg og
økonomiudvalg, og det præsenteres på lærermøder. Punktet tages op igen på
bestyrelsesmødet i december.
Der skal tages en beslutning angående 9. klasses fremtid i efterskolen senest til
bestyrelsesmødet i december.
7. Tilbud om madordning 3 dage om ugen i Friskolen.
Der betales for en måned af gangen; 3 måltider om ugen. Skolen administrerer betalingen,
maden leveres i varmekasser og sørger for fordelingen ud fra beskrivelse. Ordningen startes
på Røsnæs Friskole. Skolen vil umiddelbart ikke stå for betaling mv., men hellere som en sag
mellem forældre og leverandør. Vi vil gerne se det an og lytte til de erfaringer, Røsnæs
Friskole og Søren Tullesen gør sig.
8. Nyt fra udvalg.
Se punkt 5 og 6. - Ansættelsesudvalget skal snart i gang.
Nanna og Anna deltager i klasserep. møde.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.
Friluftsgården: Ked af Karen Margrethes beslutning, men respekterer hendes valg.
10. Evt. Opsparingskonti er oprettet for 7. - 9. klasse.
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