
Referat fra bestyrelsesmøde D. 30/1-2013 

Tilstede: Morten, Tanja, Karin, Dorthe, Anni, Kia, Lene, Bjørn, Jens. 

Fraværende: Sandra. 

Referent: Tanja Andersen 

Skolelederen beretter: 

 Der bliver arbejdet ihærdigt med teater for tiden, indskrivning gik ikke så godt, der kom ingen. Vi 

har mistet et barn til 0. klasse , der er nu kun 5 børn til 0. klasse. Der er lige pt 45 børn i skolen. Der 

er 1 barn på prøve.  

 Skolen skal have en arbejdsmiljø repræsentant, Jens og Ulla tager på de kurser i år. 

Diverse: 

SUF. 

 Der er møde med dem d. 19 februar. 

Skolefesten, er der styr på alt, mangler der hjælpere. 

 Det er der styr på. 

Flere børn hvordan? (Alle) 

 Skal vi gøre mere? 
o Hvordan fanger vi folks interesse 

 Fagligheden, dvs. tysk fra 5. klasse, engelsk fra 3. klasse, fysik fra 5. klasse osv. 
 Skole+SFO er billigere end kommunal SFO alene. 
 Mulighed for friplads tilskud. 
 Busserne (Rute 725 og rute 223) holder lige for døren. 

o Hvordan reklamerer vi bedst 
 Reklamere i aviserne,  
 nye flyers, Kia kigger på flyer.  
 nyt billede på hjemmesiden 
 Vi skal generelt have forbedret vores hjemmeside. 
 Skolen får fremstillet trøjer til børn og voksne ifbm. skolecup.  
 Morten skriver til Jyske og forhører om de kunne tænke sig at lave et tema med 

ekspeditionslæring. 
 
Nyt fra foreningsforum  

 Der kommer en info tavle op ved forsamlingshuset. 

 De mødes og laver et oplæg. 
 
Hjælp til Karins Fonds søgning. 

 Der skal være nogen som vil finde ud af hvad der skal bruges og så vil Karin gerne skrive 
ansøgningen. 



 
Budget: 

Lån. Nye input fra øko udvalget. 
 

 Første udkast fra Merkur til kreditforeningslån var et fastforrentet lån over 20 år med rente på 
2,5% plus 2% i bidrag og et F5 lån med afdragsfrihed. Det har dog vist sig at vi ikke kan få 
afdragsfrie lån fordi DLR og andre kreditforeninger ikke længere udbyder lån med afdragsfrihed til 
erhverv. Der var overvejelser i økonomiudvalget omkring afdragsfrihed for hurtigere at kunne 
afdrage borgerlån, men dette er altså ikke muligt.  

 I anden omgang har vi fået tilbudt det fastforrentede lån og et F1 lån med afdrag. Begge lån 
pålægges bidrag på 2%, som opkræves af til dels kreditforeningen samt Merkur bank for at stille 
sikkerhed for os ifbm. lånet. Anbefalingen fra økonomiudvalget var et F1 lån fordi renten er ca. 
1.5% lavere end det fastforrentede lån. F1 lånet kan pt. optages til 3,04% inkl. bidrag. Dette betyder 
at vi ift. til det budgetterede banklån kan spare 35-40.000 kr./år.  

 F1 lånet refinansieres hvert år i oktober med ny rentesats, dvs. at vi fra år til år skal vurdere om der 
skal lægges om til et fastforrentet lån. Så længe der omlægges til fastforrentet lån i oktober ifbm. 
med refinansieringen af F1 lånet er omkostningerne ~8-10.000 kr. Refinansieres der på andre 
tidspunkter i løbet af året er omkostningerne betydeligt højere. 

 
Forældre mødet: 

Forældre engagement, vi skal have afklaret hvad vi siger til forældremødet (Alle) 
o Græsslåning 

 

 Alle forældre skal melde sig til et udvalg.  

 Karin laver en god præsentation. 
 

Evt: 

 Evt. tøj med logo til børn og træningsdragter som forældre kan købe til børne som reklame for 

skolen. 

 Måske indkøbe Ipads til børene i klasserne. 

 Næste gang der afholdes net aften/nat så skal der være voksne der arrangere det. 

 Storskærm kommer på torsdag og stilles i depotet. 

 Lydkasse ved Ruth Klinge kommer fredag. 

 Hvis folk ikke kommer til reng. Lørdag- Hvor langt skal man bo væk for at slippe? Km? Lene laver et 

oplæg til næste møde. 

 Gulv i gymnastik salen laver SUF, de har fået penge til det. 

 Fordelingssekretariatet skal søges inden september. 

 


