Referat fra bestyrelsesmøde D. 15-05-2012
Tilstede: Sandra, Karin, Anni, Lene, Bjørn, Morten, Jens, Dorthe, Tanja
Fraværende: Kia
Referent: Tanja

Siden sidst:
Status på forsikringer
• Topdanmark forsikring vil give 25% på forsikringerne, pris: 42.829 kr. pr. år, inkl. Svamp, insekt, råd,
osv. Uden det ca. 29.000 kr. Det er en bindende kontrakt i 5 år.
Status på elever
• Der er indmeldt 32 børn til start i august.
Samarbejde om en sekretær
• Punktet udsættes til efter 1. Juni
Hvad sagde friskole foreningen
• Lene har møde med dem i næste uge.
Budget:
• Status på bank, Merkur og Sydbank.
• Merkur ser positivt på det, han kan ikke ændre på elevantal til deres møde, men vi må se på sagen
igen, hvis det bliver aktuelt.
• Kan vi evt. få overvejet om vi skal lave et børne universe efter efterårsferien.
Hjemmesiden:
• Der skal billeder af udenoms arealer og bygninger ind på hjemmesiden, evt. fra åben hus.
Reklame:
• Hvad gør vi
o Flyers, Streamer, radio, avis.
• Vi skal have en artikel i Sønderborg ugeavis.
• Jens har talt med Danfoss universe parken og de vil gerne indgå i et samarbejde når vi er klar skal vi
bare sige til.
• Lene får lavet streamer til bilerne.
• Karin har stadig ikke hørt fra dem med sweet deal, hun venter på feed back.

Praktisk materiel:
Matematik system fra Oksbøl Friskole (Jens)
• De har noget der hedder fakta, der kommer en pris i næste uge.

•

Der køre mange sommertilbud på skole materialer fra forskellige forlag

IT klub for ældre
• Anni har snakket med nogen, der kommer mere nyt senere.
Rens Efterskole
• De må ikke gøre noget endnu.
• Lukkede friskoler kan måske give os noget billigt, Lene snakker med dem nogen.

Hvad mangler vi:
CVR skal opdateres
• Det bliver skubbet til Juni.

Evt.
•
•
•
•

Tanja ønsker at komme med på rengøringsudvalget.
Vi skal have min. 2.5 lærer stillinger, så der bliver min. 2 klasser.
Hvis man vil melde sine børn ind efter 5. sep. Så får vi ikke statstilskud til dem før året efter.
Friskoler kan ikke trække moms fra har Jens fået besked på fra andre friskoler.

