Referat fra bestyrelsesmøde D. 7/1-2014
Tilstede: Dorthe, Karin, Kia, Sandra, Finn, Morten, Jens, Tanja, Lene
Fraværende: Ingen
Referent: Tanja
Skolelederen beretter:
•

Gitte bliver til 31/1 i første omgang, muligvis længere. Der starter en gæst i morgen i Pegasus, men
Laura fra Pegasus er stoppet på SF, Der er startet teater og der er meget mere ro på i år, men Jens har
haft en del møder med Gert. Der er kommet nye net router op i de 3 klasser og det køre uden
problemer.

Budget:
Revurdering af planer for næste skoleår pga. budget
•

Der er ikke råd til ekstra timer i budgettet, men der kan måske findes lidt luft i budgettet. Måske
kunne vi lave en prio. liste over at hvis vi får flere børn hvad vi så vil gøre med de ekstra penge. Den
idè med at vi betaler kontingent ude i byen og sletter idræt på skemaet, dette vil vi ikke. Måske vi
kan eks. Lave lønkørsel ude i byen hvis det ikke e for dyrt og så spare vi Ulla de timer til evt.
undervisning.

Diverse:
Opstart af workshop E.L.
•

Skal der eksternt på for at fortælle om hvad E.L. er på et andet plan, måske skulle man invitere
Jesper fra Universe Fonden til et foredrag med bestyrelse og lærer, derefter kan vi planlægge et
Workshop for at finde ud af hvad vi vil.

•

Vi skal have afklaret hvilke rammer vi vil have, måske kan lærerne lave en fremlæsning af EL. af
Bundsø så Jesper kan give hans ekspertise med og evt. give nogle tip.

Alarm tilbud.
•

Der er ikke sensor i de 3 klasseværelser, det vil koste ca. 3500 kr. og vores udenoms arealer skal
have ca. 5 kameraer og vil koste ca. 26.000 kr. inkl. optager inkl. moms. Det optimale ville være ca.
8 kameraer for at dække alt.

Retning for N/T
•

Jens og Søren har snakket om hvad de gerne vil, skal børnene ud eller lave noget inde eller hvad vil
vi. Jens og Søren har snarligt et møde om det.

Graffiti
•

Vi skal give besked til ham som har lavet graffitien hans Mor at han skal ikke gøre rent pga.
kemikalier, men han skal betale de 3000 kr. som det koster og resten er forsikringen der dækker.

PR forud for næste skoleår.
•

Indskrivning laves traditionelt i januar måned. Få budstikken ud og skrive om vores teater. Der skal
sættes et stykke i E`svenstruppe. Der skal sættes en ny seddel op inde i Nordborg med indskrivning
og Lucky Luke teater. Indskrivning bliver d. 28/1 kl. 16-17. D. 18/2 kl. 16.30-17.30 er der intro
møde for kommende 0. kl.

•

Generalforsamling blive d. 9/4 -2014 hvis tilsynsførende og revision kan blive færdige til det.

Gymnastiksalen:
•

Der er ingen aktiviteter.

Evt.
Rengørings teams næste år. Fejeblade og kost, ekstra vogn/ eng. Skab på loftet, kort på vogn bliver
ikke opdateret.
Square dansere vil gerne blive i gymnastiksalen sommeren igennem tirsdag formiddag.
E’Svenstruppe laug vil gerne låne et lokale så de kan sidde med pc`er for de ”Ældre” og til deres
bestyrelsesmøder, de kan måske få lov at sidde i biblioteket hvis vi får ryddet op der.
Kia skal på mailing listen igen.
SFO nyhedsbrev skal opdateres på hjemmesiden.
Forsikringen, hvem søge for at vi får penge? Ulla skal sørge for dem.
Teater bliver med entre på ca. 30 kr. og det er med en kop kaffe og et stykke kage og børn ca. 10 kr.
med en sodavand og kage.
I kælderen står der mange elektronik ting som er forældet.
Vi kan klage over køb af skolen da vi mener de har lavet forskelsbehandling, der er ingen akut
forældelses frist, men Lene går videre med det.
Super god fotograf, han var dygtig.
Pedel må gerne feje og samle skrald fra skolen og hen til forsamlingshuset da kommunen ikke får det
gjort.

Næste møde:
Prio. liste laves.
Dagsorden til general forsamling laves.
Skolecup.
Bensparkere og fælles spisning.
E’Svenstruppe laug – lokale.
Fastelavn.
Skal skolepenge hæves til næste år.
Bluser med logo (Finn)

