Referat fra bestyrelsesmøde D. 1. Maj
Til stede: Morten, Sandra, Finn, Karin, Dorthe, Kia, Bjørn, Lene, Jens, Tanja
Fraværende: Ingen
Referent: Tanja

Skolelederen beretter:
•

Else er tilbage, 3 piger på besøg, 1 i Sirius og 2 i Pegasus, alle fra Nordborg. Maja har fået lov til at
blive, der starter en på prøve fra Augustenborg efter disse 2 der er nu i Sirius, der holdes møde med
Pegasus forældre ang. flere elever indtil sommerferien.

•

Ulla sidder som lærer repræsentant i ansættelsesudvalget.

•

Der mangler forældre til at køre til og fra færgen i forbindelse med lejrturen, Jens skriver en mail og
sender ud.

Bestyrelsen:
Konstituering af den nye bestyrelse.
•

Formand blev Morten

•

Næstformand blev Lene

•

Kassere blev Dorthe

•

Sekretær blev Tanja med hjælp fra Karin.

•

Bjørn har valgt at trække sig fra bestyrelsen og Karin er trådt ind i bestyrelsen i stedet.

Introduktion af den nye bestyrelse.
•

Der skal billede på hjemmesiden af Finn, til næste møde skal Tanja have kamera med.

•

Der var kommet brev fra Vibeke om hendes forløb, hun vender ikke tilbage før til næste skoleår.

•

Pr udvalget har besluttet at lave en sang som skal slutte med logo`et.

•

Mega Event får tilbudt lokalet i kælderen som radio amatørerne også har, Lene snakker med dem.

Evt.

•

Rørskaden er fundet på fyret og den koster ca. 12.500 Kr. Forsikringen dækker skaden, men vi skal
betale selvrisikoen på 3500 Kr.

•

Der er blevet besluttet hvornår der vil være hovedreng. Og arbejdslørdage fremover, for næste år
vil det være:
•

28. Sep. Arbejdslørdag udendøres Kl. 9.00

•

11. Jan. Hovedreng. Inde Kl. 10.00

•

26. April arbejdslørdag udendøres Kl. 9.00

•

1. Juli hovedreng Kl. 18.30

•

8. August hovedreng. Kl. 18.30

•

10. August hovedreng/ Klargøring til skolestart, inde/ude. Kl. 10.00

•

Arb. Lørdag fremover: Sidste weekend i september og April måned.

•

Finn står for bygningsudvalget.

•

Karin står for Fonde sammen med Lene.

•

Karin er i budget udvalget sammen med Dorthe og Morten.

•

Der er ikke så mange der har meldt tilbage til at hjælpe til festival og ringridning.

