Referat fra bestyrelsesmøde D. 26-1-2012
Tilstede: Anni, Morten, Lene, Dorthe, Kia, Sandra, Tanja, Annette
Fraværende: Bjørn
Referent: Tanja Andersen

Siden sidst:
•

Status på stillings annoncer

•

Er godkendt på mødet, den er rigtig god.

•

Hvor annoncerer vi ?

•

Hjemmesiden og på skolejob.dk, Morten sørger for at sende annoncen. Kia tager fat i ugeavisen og
får sat stillingen i.

•

Status på fonde

•

Dorthe har lavet det bilag til at vedhæfte på fonde søgningen, Tanja udfylder ansøgningerne i
weekenden så de er klar. Hvad skal vores slogan være?

•

Status på Universe fonden

•

Lene har snakket med Jesper fra Universe fonden, vi er stadig med i deres projekt, men vi vil ikke
være hoved-skolen til projektet, men vi får del i viden og guldkorn.

Budget:
•

Status på bankerne

•

Merkur vil stadig gerne være med, de er ikke i tvivl om at vi kan skaffe 500.000 kr.

•

2. rate til UVM samt indsendelse af vedtægter

•

Der er betalt de 10.000 kr. og vedtægterne er sendt anbefalet og de har modtaget det efter
tracking nr, men de har ikke mailet tilbage.

Hjemmesiden:
•

På forsiden skal stå hvad vi mangler af inventar.

•

Ledige stillinger

•

Kalenderen skal opdateres angående stillinger og handlingsplanen. Alt skal skubbes ca. en måned.
Skolelærere kan søges fra ca. 15 april.

•

Knap på forsiden til tilmelding til skolekredsen.

Kommunen:
•

Hvad er der sket siden sidst (sidste uge)

•

De er ikke blevet enige, så afgørelsen vil blive flyttet til d. 22/2-12.

•

1. scenarie købskontrakten, 2. scenarie er kautionskontrakten.

•

Lene, Morten og Dorthe prøver at kontakte politikerne igen og fortælle hvad det betyder for os at
de bliver enige om den garanti.

Indskrivning:
•

Hvem sørger for hvad. Alle tager en kande kaffe med og vi mødes kl. 15.30 i grupperummet
mellem 4. og 5. klasse.

•

Kan kommende skolebørn blive i børnehaven til skolestart

•

Ketty vil gerne undersøge om det kan lade sig gøre, men hun vil vide hvor mange børn det drejer sig
om.

•

Opdater inventar liste

•

Der er ekstra ordinært møde for dem der var i tvivl på mandag kl. 19 på rideskolen.

•

Vi kan få 2 høvlebænke til 1000 kr. pr. stk.

Evt.

