Referat fra ekstra bestyrelsesmøde d. 17/4-2013
Tilstede: Lene, Kia, Dorthe, Karin, Anni, Sandra, Bjørn, Tanja, Jens.
Fraværende: Morten.
Referent: Tanja

Antal børn til næste skoleår, der er 6 børn til 0. Klasse og derud over er der en del til prøve efter
lockout.
Der skal være morgen pasning til næste skoleår, det er kl. 7.00 – 7.45.
Der skal hentes penge ved festival og nordborg ringridning og div. Arrangementer, ca. 100 kr. pr.
time som forældre eller skolens medlemmer kan tjene til skolens støtteforening.
Dybbøl mærker, tjenes ca. 2000. Sælger Pegasus i denne uge
Hvis flere forældre vil være med, så kan vi tjene flere penge til støtteforeningen.
Kan der være en ide med klub på skolen? Nej, de tjener ingen penge.
Leje indtægt for et lille firma: Mega Event, de vil gerne leje et lokale på skolen til deres møder samt
opbevaring af deres slusch ice maskine, popcorn maskine osv. Tages op på næste bestyrelsesmøde
Der er pt. 46 børn på skolen, Jens forventer der næste år er min. 52 børn. Budget er der regnet med
51 børn.
Der er potentiel 8 børn på vej ind, men vi ved ikke om der er 5 børn på vej ud fordelt over 2 familier.
Alle forældre skal sørge for at komme til de arrangementer, bla. Arbejdslørdag og arrangements
udvalget skal mere i gang, det sørger Sandra for.
Dem der mangler at komme til arb. Lørdage vil få besked af Bjørn.
Hvis støtteforeningen tjener 15.000 kr. slipper forældrene for at stige i skolepenge med 30 kr. pr.
mdr. pr. barn.
For at få budgettet til at hænge sammen er der sparet på følgende :
Vi forventer der er 51 børn, så slutter vi budget mæssigt på -75.000 kr. Som skal godkendes ved
revisor og bank inden generalforsamling. Og vi skal holde os over -100.000 kr.
Undervisnings materialer pr. barn skæres ned fra 5000 kr. til 4500 kr. pr. barn = 25000kr
Cykel sponserløb +35.000 kr.
Støtteforeningen +15.000 kr.
Admin. Skåret + 45.000 kr. Er så nu på 150.000 kr.
Tilskud inklusion +30.000 kr.
Timesammenlægninger, musik, idræt, billedkunst 0-3. Klasse. +31.000 kr.
Dorthe laver stemmesedler i forhold til dagsorden.
Jens har været i Brædstrup og se på små skolemøbler, der var ca. til 14 børn.

