Referat fra møde d. 8. september 2011
Hjemmeside: Hans Jørgen har tilbudt at lave en hjemmeside.
WWW. Svenstrup-friskole er ledig. Bjørn kontakter unic, for at spørge om skoleintra kan slettes.
Der er købt et prøveabb. til 500 kr. Vi prøver om det kan lykkes, ellers køber vi en hjemmeside, og
linker til forældre intra. Lene vil sammen med Hans Jørgen prøve at få det op at stå hurtigst muligt.
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
Formand: Morten Carstensen
Næstformand: Lene Christiansen
Kasserer: Dorthe Johansen
Sekretær: Tanja Andersen
Referater fra de sidste gange fra Borgergruppen, sendes til de ”4 nye”. Dorthe sender det.
Liste med tilmeldte, budget, handlingsplan sendes til Tanja (Morten)
Værdigrundlag, vedtægter sendes til Tanja (Lene)
Budget: Morten kontakter friskoleforeningen, for at høre nyt om det indsendte budget.
Handlingsplan gennemgås. Det første er første udkast til budget, som Morten, Bjørn og Dorthe
kigger på inden næste bestyrelsemøde
Nyhedsbrev: Laves og sendes til hele mailing liste og papir til alle børn. Anette og Sandra laver det.
Udsendes først i næste uge, når ny mail adresse og hjemmeside er klar
Papirudgave med navne på bestyrelse, og mulighed for tilmelding til nyhedsbrev.
Inventar: Lene ringer til andre kommuner for at høre om de har inventar – pris ?.
Dorthe kontakter banken for at høre hvad de ønsker af underskrifter m.m i forbindelse med ny
kasserer.
Bygnings køb: Kia, Lene, Morten og Bjørn forhandler med kommunen.
Forældreforeningen: Anni snakker med Lone, for at se om ting fra forældreforeningen tilfalder
friskolen.
Morten Carstensen, Apotekergade 7, Svenstrup, carstensen.morten@gmail.com - 40945998
Lene Christiansen, Nørreskovvej 11, Torup, hovsa1@get2net.dk - 20153555
Tanja Andersen, Kløvertoften 20, Svenstrup, skole@hjpetersen.com - 22565234
Dorthe Johansen, Skærveagervej 5, Himmark, skovgaard@johansen.mail.dk - 22916250
Bjørn Petersen, Ugebjertoften 3, Svenstrup, karina.bjoern@live.dk - 51910674
Anette Ebbesen, Rugbjergvej 13, Klingbjerg, ebbesen2@bbsyd.dk - 51336803
Anni Rasmussen, Egebjergvej 7, Svenstrup, baloo_demsey@forum.dk - 27522904
Sandra Petersen, Apotekergade 1, Svenstrup, Sandra.pedersen.als@gmail.com - 25626763
Kia Jacobsen, Hjortspringvej 4, Stevning, KIH@nybolig.dk Gmail: brugernavn: bevar.svenstrup.skole@gmail.com

password: xxxxxxxxxx

Kalender medbringes til næste møde, så vi kan lave mødeplan.
Næste møde: Torsdag d. 22. sept. Klokken 19.30 på rideskolen. Kia tager mobilt bredbånd med.
Anni snakker med Karin om vi må låne SUF’s klublokale til møder.

