
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  3/2-‐2015	  
Tilstede:	  Tanja,	  Morten,	  Torsten,	  Kia,	  Sandra,	  Nina,	  Karin,	  Jens,	  Lene	  

Fraværende:	  Finn	  

Referat	  sendt	  til:	  Bestyrelsen	  og	  skolelederen.	  

	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Personale	  situationen	  er	  pt.	  At	  Christian	  er	  opsagt	  og	  han	  skal	  have	  løn	  til	  og	  med	  marts.	  Der	  er	  kommet	  en	  
ny	  pædagog,	  Annette	  Frandsen	  som	  er	  startet	  og	  hun	  er	  umiddelbart	  dygtig	  og	  kan	  selv	  se	  når	  ting	  skal	  
gøres.	  Hun	  er	  nu	  på	  orlov	  i	  3	  mdr.	  fra	  Almandskolen	  og	  kan	  derefter	  blive	  fritstillet	  hvis	  vi	  vælger	  at	  beholde	  
hende,	  det	  er	  efter	  aftale	  med	  hendes	  chef	  på	  Almandskolen.	  	  

• Lærerne	  er	  meget	  trætte,	  men	  det	  er	  selvvalgt	  pga.	  teater,	  2	  nye	  børn	  er	  startet	  som	  er	  optaget	  og	  der	  
starter	  5	  børn	  på	  besøg	  efter	  vinterferien.	  Lille	  Bjørn	  og	  Herkules	  nyder	  den	  ro	  der	  er	  på	  skolen.	  	  

• Det	  møde	  der	  var	  for	  Pegasus	  med	  at	  optage	  de	  tvillinger	  der	  gerne	  ville	  starte	  med	  det	  samme	  og	  der	  var	  
100%	  opbakning	  med	  anonym	  afstemning.	  

• Pegasus	  har	  fået	  deres	  2.	  karaktere	  og	  det	  ser	  godt	  ud.	  
	  
Budget:	  

Budget	  opfølgning.	  

• Budget	  møde	  i	  torsdags,	  der	  blev	  opdateret	  nogle	  tal	  og	  det	  ser	  ud	  til	  vi	  har	  ca.	  280.000	  kr.	  
overskud	  fra	  sidste	  år,	  men	  vi	  er	  ikke	  sikre	  før	  revisoren	  har	  været.	  Der	  er	  blevet	  lagt	  nye	  tal	  ind	  
hvor	  der	  var	  en	  fejl.	  Budgettet	  bliver	  låst	  fast	  for	  resten	  af	  året.	  

Status	  købsaftale	  ændringer.	  

• Lene	  har	  snakket	  med	  Erik	  Lorentzen	  og	  de	  tager	  det	  med	  på	  næste	  gruppemøde.	  

Lånomlægning	  

• Kia	  snakker	  med	  banken	  om	  det	  kan	  betale	  sig	  at	  lægge	  lån	  om	  og	  få	  bidraget	  ned	  og	  så	  er	  det	  fast	  
forrentet	  og	  vi	  har	  sikret	  os.	  

	  
E`svenstrupper:	  

• Generalforsamlingens	  dato	  og	  status	  fra	  teater.	  
	  
Diverse:	  

Mad	  til	  workshop.	  

• Lasagne	  laves	  af:	  Lene,	  Morten,	  Nina	  til	  8	  personer	  hver.	  



• Salat:	  Kia,	  Torsten,	  	  
• Flutes	  medbringes	  af	  Karin.	  
• Bage	  kage:	  Sandra,	  Tanja	  
• Drikkelse	  medbringes	  af	  Jens.	  

Afklare	  forventninger	  fra	  bestyrelsen	  til	  workshop.	  

• Det	  blev	  diskuteret	  og	  skrevet	  ned.	  	  
• Workshop	  er	  d.	  27/2	  kl.	  16.30	  til	  slut.	  

Spejderhytten	  og	  dens	  vedligehold	  i	  stedet	  for	  at	  være	  på	  skolen.	  

• Taksator	  har	  kigget	  på	  den	  da	  den	  står	  som	  parcelhus,	  vi	  kan	  evt.	  fortsætte	  forsikringen	  som	  den	  er,	  
det	  er	  en	  basis	  forsikring,	  den	  dækker,	  vandskade,	  brand	  og	  storm,	  men	  ikke	  noget	  råd	  eller	  udvidet	  
noget.	  

• Der	  er	  et	  oplæg	  fra	  bestyrelsen	  om	  at	  rer	  bliver	  et	  hytte	  gruppe	  på	  8	  personer	  som	  står	  for	  
vedligeholdelse	  og	  rengøring	  i	  hytten	  i	  1	  helt	  år,	  der	  bliver	  blandet	  en	  gruppe	  til	  arbejdslørdag,	  men	  
de	  8	  personer	  bliver	  frigjort	  for	  lørdags	  reng.	  Og	  hoved	  reng.	  Men	  de	  skal	  stadig	  være	  en	  del	  af	  
arbejdslørdag	  på	  skolen,	  dette	  oplæg	  kommer	  med	  på	  generalforsamlingen.	  

Status	  vedr.	  søgning	  af	  fonde	  til	  science	  lokale.	  

• Lene	  undersøger	  hvor	  der	  kan	  søges.	  Morten	  har	  snakket	  med	  fabrikant	  Mads	  Clausen	  fond	  om	  
hvor	  meget	  vi	  kan	  søge	  dem	  om	  og	  Jens	  har	  undersøgt	  noget.	  

• Morten	  og	  Lene	  ringer	  rundt	  og	  undersøger	  tidsfrist	  for	  indmeldinger.	  Jens	  undersøger	  hvad	  en	  
pavillon	  koster	  med	  og	  uden	  tilslutning.	  

	  
Personale:	  

• Ansættelse	  af	  ny	  SFO	  pædagog	  blev	  Annette	  Frandsen	  som	  er	  startet	  d.	  2/2-‐2015.	  
	  
Næste	  skoleår:	  

Skal	  vi	  udvide	  antal	  i	  klasserne	  fremover	  i	  Pegasus,	  hvad	  syntes	  bestyrelsen/generalforsamling.	  

• Det	  skal	  ikke	  med	  i	  år,	  men	  tages	  op	  igen	  til	  næste	  år.	  

Klasse	  opdeling	  til	  næste	  år.	  Fysiske	  rammer.	  

• Vi	  udvider	  med	  1	  klasse	  trin	  som	  er	  ny	  0.	  klasse	  til	  næste	  år.	  Dagplejerne	  får	  tilbudt	  at	  de	  må	  være	  i	  
Dronninge	  indgangen	  eller	  gymnastiksalen,	  Jens	  snakker	  med	  dem.	  

	  
Gymnastiksalen:	  

• Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  
• Der	  er	  kun	  fastelavn,	  men	  der	  er	  ryddet	  væk	  inden.	  

	  
	  



Evt.	  
• April	  møde	  bliver	  d.	  24.	  marts	  i	  stedet	  for	  i	  april	  pga.	  revisor	  besøg	  og	  påske.	  
• Teater.	  
• Der	  var	  en	  diskussion	  om	  hvor	  langt	  vi	  vil	  køre	  dette	  teater	  og	  hvor	  mange	  timer	  der	  må	  bruges	  da	  

børne	  er	  meget	  trætte	  og	  nogle	  børn	  vil	  ikke	  mere	  da	  det	  er	  for	  stort	  et	  pres.	  
• Morgensamling	  tid	  er	  kl.	  8.00.	  
• Pegasus	  klasse	  lokale	  skal	  se	  ordentlig	  ud,	  oprydning.	  

	  

Næste	  møde:	  

• Rundt	  om	  stevning.	  
• Fælles	  mål	  for	  antal	  elever	  på	  skolen.	  
• Evt.	  sende	  noget	  ud	  på	  ekstern	  nyhedsbrev	  mail	  liste.	  


