Dagsorden bestyrelsesmøde den 08.03.21 kl. 19.00
Mødet holdes på Teams
Deltagere: Morten L, Jan J, Pernille V, Ulf, Mette S, Nicolaj D, Torben Knudsen, Jonas L, Jehan E, Ronni H og
Trine M
Afbud:
Ordstyrer: JJ
A. Godkendelse af referat fra d. 08.12.20 + 13.01.21 + 04.02.21 udsættes til fysisk møde
C. Orientering
• Formanden: Nyt layout på dagsorden (målrettet ift. Teams møder).
o ML orienterer om arbejdet indtil videre. UB gør opmærksom på at der er et vist overlap på
det som arbejdsgruppen omkring struktur.
Kl. 19.10
D. Børnehuset. Siden sidst v/ND
1. Orientering fra forældreråd /ND+TM
• Se bilag

•

Trine spørger til hvorfor generalforsamlingen ligger inden skoleårets start. Kan nye forældre
stille op i forældrekredsen? Reglerne undersøges.

E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen
1. Se bilag
TK uddyber. bl.a. omkring test af personale.
F. Evaluering:
Intet nyt
G. Økonomi:
1. Udkast til årsregnskab 2020 (overordnet gennemgang) /JJ
Der har været et skifte i revisor tilknytning.
Der er minus 312.000 123.000 mere end buget. Hvoraf børnehuset står for 24.000. En stor del af
underskuddet ligger i SFO regi. Der er dialog med revisor og der analyseres på resultaterme. Der vil blive
behov for regulering af priserne også for at kunne overholde lovgivningen da klub skal kunne løbe rundt
selvstendig.
2. Prisstigninger i børnehuset: Pasningspriser i børnehave og vuggestue stiger kommunalt. Forslag til
takststigninger er vedlagt dagsorden/JJ

Stigning i takt med kommunens stigning. UB gør opmærksom på at målet bør være at ligge
ca 100 kr under den kommunale takst ift børnehaven da vi har mad 4 dage om ugen hvorimod
kommunen tilbyder mad 5 dage om ugen.
Takststigninger godkendes.
H. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen
Intet nyt.
I. Planlægning
1. Planlægning af generalforsamling - Skal vi finde ny dato?

Der er ikke meldt noget officielt ud om det er tilladt at flytte den som sidste år.

TK undersøger om den må skubbes.
Såfremt generalforsamlingen må flyttes, flyttes den til 31/8
o Nye medlemmer (formand)
o Orientering om frist for indkomne forslag (formanden) 3 uger før, TK skriver i nyhedsbrev.
o Aftale plan for udarbejdelse af ledelsesberetning (formand) Fremlægges næste gang/ML
o Booking af sted for afholdelse (sekretær) Såfremt det flyttes, booker TK kroen
2. Udpegning af fokusområder for kommende skoleår for skole og børnehus (formand) Sættes på til næste
møde
3. Arbejdsdag den 10. april /RH TK og ND laver lister der deles ud til udvalgsformænd som fordeler
opgaverne ud. TK orienterer om at den klassiske arbejdsdag.
4. Udsendelse af kontingent til skolekreds (skoleleder) TK er igang
Pause 19.55 – 20.05
B. Opfølgning på foregående møder:
1. 9. klasse – oplæg ved Anja fra Hvilsom Friskole, med efterfølgende spørgsmål (40 min)

a. Fortaler for prøver da det er et vilkår i vores uddannelsessystem.
2. Rabatprincipper: (arbejdsgruppe: JE, PV, UB og Lene) (10 min)
a. Arbejdsgruppe fremlægger oplæg til bestyrelsen (arbejdsgruppen)

i. Jehan fremlægger. UB ønsker at få ført til referat at ordstyre JJ afbryder ham
og ikke lader ham tale.
ii. ML indkalder til ekstra bestyrelsesmøde med beslutning om rabatprincipper.
b. Beslutninger om hvordan vi indarbejder rabatprincipper i vores takstblad og udarbejdelse af
takstblad, så det kan vedtages på næste møde (JJ)
J. Indkomne forslag
Intet nyt
K. Evt.:
Slut senest kl. 21.00

Til senere møde:
1.
2.
3.
4.

Ny struktur (diskussion og beslutning i bestyrelse)
Projekt omkring biodiversitet /UB
Den store udskiftning der har været i personalet/UB
Udvalgsarbejde fremover, herunder:
a. Forslag om at dem der ikke er i et udvalg, men gerne vil give en hånd med kan blive sat i
forbindelsen og/eller blive gjort opmærksom på hvis der er opgaver man kan hjælpe med.
b. Udvalgsarbejde (der ligger på hjemmesiden den gældende plan for udvalgene) – se:
https://langsoe-friskole.dk/om-skolen
c. Anne F foreslår en form for ”ekstra liste”. Det må tages op på senere møde.

________________________
Dato og mødeleder:
8/3 JJ
6/4 ML
27/4 Generalforsamling
4/5

Initialer:
Morten - ML
Ronni – RH
Jan – JJ
Maj-Britt – MG
Trine – TM
Ulf – UB
Jonas - JM
Jehan - JE
Stine - SP
Pernille - PV
Nicolaj – ND
Torben - TK
________________________________________________________________________

