
Referat fra bestyrelsesmøde D. 12/6-2013 
Tilstede: Morten, Dorthe, Sandra, Karin, Tanja, Jens, Kia, Finn. 

Fraværende: Lene 

Referent: Tanja Andersen 

 

Skolelederen beretter: 

• 45 elever, lejerskolen har gjort noget godt for de 3 nye piger fra Havnbjerg (søskende), men 
det har gjort meget godt for alle eleverne, især for pegasus. Alle 5 nye har givet meget positivt for 
klasserne. Der er 3 børn som man forventer at komme på prøve. Lejerskolen har kostet ca. 8.000 kr., 
men busselskabet på Fyn har ikke besluttet om vi skal give noget. 

• Lærer situationen ser fin ud, Søren er ansat og Anja har gjort et godt stykke arbejde. Torben 
har det lidt svært med at styre undervisningen og børn, men han stopper til sommerferien. Finn pedel 
har sidste arbejdsdag her sidst i juni og han skal have en lille erkendtlighed. 

 

Budget: 

Status på økonomien, Realkreditlån 

• Lånet er kommet og skal skrives under. 

Status på tablets/Ipads 

• Store ipads til de små børn og de små Ipads til de store børn, der er en prøve tid på 3 måneder, 
derefter kommer regningen på den 4. måned på hele beløbet. Jens afventer en mail fra Athea. 

 

Evalueringer: 

Cykelsponserløb 

• Der manglede en del børn og forældre til sponsorløbet og til serverings hjælp i forbindelse 
med festivalen i Nordborg på kom tit. 

Lejertur 

• Næste år skal de til en by ved Tønder, der kommer en kalender ud til forældrene. 

  

 



Udvalg: 

Ansvarlig for fondssøgningsudvalg 
• Karin ønsker ikke at være ansvarlig for fondsøgningen mere da hun ikke føler hun får det 
gjort. 

Budget udvalg 
• Karin er med i budget udvalget sammen med Dorthe og Morten. 

 

Arbejdslørdag, er der styr på dette? 

• Der er tilmeldt 17 personer indtil videre, de kommer en maler og ser på hvad det kan koste og 
om det kan lade sig gøre uden at det skaller af. 

Pr, foldere og sang, er der styr på dette? 

• Else bliver færdige med sangen indenfor de næste 2 uger, foldere bliver opdateret med priser 
og printet ud. 

 

Diverse.: 

Flagdage, hvem gør hvad hvilke dage. 
• Tanja flager på skolen konfirmations søndag og ringridnings søndag 

 
Sidste skoledag, afslutning. 

• Jens sender mail. 
 
Første skoledag, er der noget der skal planlægges. 

•  
 

Evt.: 

• Kan man opfordre børnene til at stille madpakken i køleskabet? Det er spild af tid fra lærerens 
side. 

• Vi gennemgik lige overfladisk budgettet, det se ok. Ud, varmeregningen er meget høj, men 
Dorthe undersøger hvad der mere ligger i denne post. 

• Der er markeds dage i Guderup d. 10 August kl. 10-14, der tager Kia og Tanja hen og laver en 
bod, Kia er tovholder. 

• Kan skolens grupper på skift sende et stykke i E`svenstrupper så der er noget i fra skolen i 
bladet hver gang. 

• Der er købt musik instrumenter til skolen. 

• Jens sørger for benzin dunke og benzin til plæneklipperen, 2 gange 5 Liter. 

• Tanja undersøger hvad det koster og hvad vi kan få. 



• Bo holde sin sidste prædiken d. 7/7-2013, han skal have en erkendtlighed, den køber Kia. 

• Budget udvalget sætter sig sammen og snakke Jens løn. 

• HJP opdatere klasselister på familienettet. 

Næste møde: 

• Spørgsmål om Medarbejder repræsentant i bestyrelsen. 


