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Ref. fra bestyrelsesmøde Tirsdag D. 20/9-2011 

 

Fremmødte: Morten, Kia, Sandra, Lene, Bjørn, Annette, Anni, Dorthe, Tanja 

Fraværende: Ingen 

Referent: Tanja Andersen 

 

Siden sidst: 

• CVR nr. status. Morten har snakket med erhvervs og selskabs styrelsen, og vi skulle inden 

længe få et cvr. nr. Vi forventer i den indeværende uge. 

• Indmeldelse i friskoleforeningen. Det vil Dorthe gerne tage sig af. 

• Indmeldelsesblanket. Laves af Kia så den bare skal oploades på hjemmesiden. 

• Budget (prispolitik, hvad skal det koste at have børn på friskolen) Der er kommet nyt 

budget som er sendt ud. Budget gruppen sætter sig sammen. 

• Skal vi have fripladser og hvor mange? Lene ser på hvilken fordeling der virker til at være 

den bedste for vores friskole, skal vi benytte fordelings nøglen eller vil vi selv lave en? 

Kommunen: 

• Har vi hørt noget ang. Forhandlinger. Lene har snakket med Jette fra kommunen, de 

regner med at have et oplæg klar sidst i september, vi får ca. 14 dage til at se på det inden 

vi bliver indkaldt til forhandlingerne. 

• Lene undersøger hvor meget suf og idræts foreningen skal betale i leje. (Bjarne) 

• Morten snakker med Tandslet om de lejer gymnastiksalen ud og hvordan de ordner det 

med kommunen. 
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Udvalg: 

• Hvilke udvalg skal vi have. 

• Budget udvalg.(Morten, Dorthe, Bjørn) 

• PR udvalg (Linda Maron, Annette, Kia) 

• Universe fonden. (Lene, Dorthe Hoffland) 

• Bygningsudvalg, Bygningskøb. (Lene, Bjørn, Morten, Kia, Jonni Reese) 

• Arrangement.(Sandra, Anni, Berit, Ulla Herbst, Torsten Junk) 

• Rengøringsudvalg, Vedligeholdelse, opstart 2012. 

• Fonde søgning.(Tanja, Ib H. Linda) 

Nyhedsbrev: 

•  Annette har lavet nyhedsbrevet klar, hun mangler kun den nye Hjemmeside adresse som 

kommer lige så sart der kommer cvr. nr. så vi får den nye hjemmeside med på. 

• Vi skal have formidlet at vi vil have overbygningen med 0-9 Kl.  

Mødestruktur: 

• Kan vi låne SUF`es klubhus. Vi skal bare ringe til Karin og så må vi gerne låne klubhuset. 

• Skal vi have en kalender med fastsatte datoer for fremtidige møder. Der er fastsat datoer 

for møde det næste kvartal indtil Jul, som udgangs punkt bliver der møde hver 14. dag. 

Næste møde er Onsdag D. 5/10 kl. 19.00 i Suf`es klubhus. 

Askaffelse af kapital: 

• Salg af medlemskort, vil folk låne os penge? E`svenstrupper og rundt om stevning. skal 

have en annonce, forskellige foreninger som vil hjælpe med at sælge medlemskort. Vi vil i 

starten af November komme ud og sælge medlemskort. Vi vil sende en annonce i guderup 

bladet at man kan købe medlemskort til 150 kr. Og støtter dermed skolekredsen. (Friskole 

lån). 
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• Pedaltræf. D. 16/10 Vi laver 2 ruter, en lille på 0.5 km. Og en større på 2,8 km. Man skal 

sponseredes og der er gaver, evt. sponsorere af saft og frugt. Afslutningsvis på Svenstrup 

forsamlingshus til frikadeller og stuvet hvidkål. 

 

Evt. 

- Forældre foreningen har udtalt at alt hvad de har købt til børene tilhøre Nørreskovskolen, Anni 

vil lave en henstilling til skole ledelsen. 

- Kia Jakobsens. Tlf. nr. 60 38 76 86 

- Tanja undersøger om der er aftenkurser eller lign. til fundraising. Undersøge om der er mulighed 

for at søge penge ved dem der har spille automater. (Dan toto, Dan lotto, Qvick stop, Friends 

Nordborg, Shell, Spillehal i Sønderborg). 

- Tanja Laver en kalender med de fastsatte datoer for fremtidige møder. 

- Kia laver et udkast til en seddel der skal omdeles sammen med medlemsbevis. 

- Hvad med alarmer til skolen? Den koster 2700 kr. pr. år. 

- Hvad må inventar koste og hvad kan vi få? Lene har undersøgt muligheder for brugt inventar, 

men der er ikke så meget at komme efter, men hun undersøger fortsat muligheder. 

- Tanja udskriver vedtægterne til underskrift i 3 eksemplarer til næste gang. 

- Der blev snak om at børnehaven skal flytte til Guderup, mon der er nogle forældre som vil tage 

initiativ til at lave en børnehave i forbindelse med friskolen. Måske Helle Jørgensen vil starte en 

initiativ gruppe, Lene snakker med hende. 

- Hvad med de nye Maj børn? 

Dorthe har snakket med banken, der kan laves 2 kontoer hvor Dorthe kan hæve på den ene konto. 

Fremover på møder. 

Når vi går hjem er alle enige om udfaldet. 

 

Møder frem til Jul vil blive afholdt i SUF klubhus. 

D. 5/10 kl. 19.00 

D. 20/10 kl. 19.00 
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D. 31/10 kl. 19.00 

D. 15/11 kl. 19.00 

D. 30/11 kl. 19.00 

D. 15/12 kl. 19.00 


