
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  9/6	  
Tilstede:	  Morten,	  Gitte,	  Else,	  Søren,	  Jens,	  Tanja,	  Agnes,	  Sandra,	  Nina,	  Torsten,	  Lene,	  Kia.	  

Fraværende:	  Karin	  

Referat	  sendt	  til:	  Bestyrelsen,	  Skoleleder	  og	  Souchef.	  

	  

E`svenstrupper	  laug	  fortæller:	  

• E`svenstrupper	  laug	  ville	  lave	  et	  medborger	  hus	  eller	  lokale	  oven	  på	  forsamlingshuset,	  men	  det	  var	  
jo	  ikke	  lige	  det	  der	  var	  stemning	  for.	  

• De	  har	  søgt	  30.000	  kr.	  så	  de	  kan	  få	  nogen	  til	  at	  lave	  noget	  forarbejde	  så	  der	  kan	  søges	  om	  penge	  til	  
lave	  en	  mountainbike	  bane	  som	  kunne	  ligge	  her	  i	  Svenstrup.	  

• De	  vil	  også	  gerne	  lave	  en	  Cross	  fit	  bane	  på	  vores	  fodbold	  bane	  ovre	  mod	  forsamlingshuset.	  
• De	  vil	  på	  længere	  sigt	  gerne	  have	  bygget	  en	  hal	  og	  et	  samlingssted	  for	  alle	  byens	  borgere.	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Lejerskole	  i	  Fjaltring	  var	  en	  god	  og	  positiv	  tur,	  det	  var	  glade	  børn,	  godt	  køkkenpersonale	  der	  var	  
rigtig	  dygtige,	  der	  er	  evaluering	  på	  turen	  i	  morgen	  hvordan	  personale	  syntes	  det	  er	  gået.	  

• Der	  er	  lige	  nu	  2	  børn	  på	  besøg	  i	  pegasus,	  de	  hedder	  Niklas	  og	  Melani.	  Fenja	  er	  på	  besøg	  i	  
Cassiopeia.	  

• Maj	  børene	  er	  blevet	  sat	  ind	  i	  Herkules	  da	  de	  kun	  var	  3	  børn	  tilbage	  og	  det	  var	  ikke	  så	  heldigt	  
socialt,	  men	  det	  var	  en	  god	  beslutning	  da	  det	  fungere	  fint.	  

• 9.	  Kl.	  er	  i	  gang	  med	  eksamen,	  de	  har	  overstået	  skriftligt	  eksamen.	  Mundtligt	  er	  de	  landet	  på	  et	  flot	  
gennemsnit.	  

• Ulla	  arbejder	  på	  nedsat	  tid	  indtil	  sommerferien	  og	  efter	  sommerferien	  går	  hun	  atter	  på	  fuld	  tid.	  
• Vi	  har	  fået	  en	  ny	  Pedel	  i	  løntilskud,	  hun	  hedder	  Sanne	  og	  fungere	  rigtig	  godt	  og	  har	  været	  flere	  

steder	  før.	  
• Der	  er	  ved	  at	  være	  styr	  på	  skemaer	  til	  næste	  år,	  det	  er	  Søren	  i	  gang	  med.	  

	  
Samtaler	  med	  kommende	  lærer:	  

Hvem	  skal	  til	  samtale.	  

• Der	  er	  nogen	  som	  har	  søgt	  før	  som	  er	  vi	  sortere	  fra	  med	  det	  samme,	  men	  vi	  vil	  indkalde:	  Edina,	  
Jeanette,	  Manfred.	  Samtaler	  er	  d.	  17/6	  fra	  kl.	  16.00.	  Rundviser	  bliver	  Sandra	  og	  Tanja.	  

	  
Budget:	  

Budgetopfølgning	  



• Økonomi	  udvalgs	  møde,	  der	  er	  brugt	  for	  mange	  penge	  til	  teater,	  der	  var	  budgetteret	  med	  5.000	  kr.	  
og	  regningen	  er	  blevet	  på	  20.000	  kr.	  	  

• Kørsel	  var	  budgetteret	  til	  6.000	  kr.	  men	  det	  er	  blevet	  på	  næsten	  12.000	  kr.	  	  
• Forsikringerne	  er	  højere	  end	  budgetteret,	  der	  er	  budgetteret	  med	  45.000	  kr.	  men	  regningen	  er	  på	  

65.000	  kr.	  Lene	  undersøger	  det	  lige.	  
• Jens	  overføre	  penge	  fra	  Merkur	  bank	  til	  arbejdernes	  landsbank	  så	  vores	  indestående	  ikke	  overstiger	  

750.000	  kr.	  i	  tilfælde	  af	  at	  banken	  går	  konkurs	  eller	  lign.	  
• Ændring	  i	  tilskud	  2015	  og	  konsekvens	  heraf,	  finansministeriet	  har	  snakket	  om	  at	  friskolers	  tilskud	  

sættes	  ned	  med	  1%,	  det	  betyder	  ca.	  40.000	  kr.	  for	  os.	  

Elevstatus	  

• Der	  er	  3	  børn	  til	  0.kl.	  som	  er	  startet	  i	  før	  skole/	  SFO	  og	  klasse	  delingen	  er	  fastlagt	  til	  88	  børn.	  Der	  er	  
indskrevet	  10	  børn	  på	  venteliste.	  

	  
Science	  lokale:	  

Status	  på	  igangværende	  opgaver	  

• Der	  skal	  søges	  penge	  ved	  Danfoss	  og	  der	  er	  tidsfrist	  d.	  29/6	  og	  det	  når	  vi.	  
• Lene	  har	  snakket	  med	  en	  arkitekt	  som	  lige	  nu	  er	  på	  barsel	  og	  hun	  vil	  gerne	  se	  på	  vores	  plantegning	  

og	  høre	  hvad	  vores	  idèer	  er.	  Tanja	  kontakter	  arkitektskoler	  for	  at	  høre	  om	  vores	  lokale	  kan	  bruges	  
som	  et	  projekt.	  

	  
Spejderhytten:	  

Skorstensfejer	  spejderhytten.	  
• Han	  kommer	  hvert	  år	  d.	  1.	  november.	  
	  
Er	  udvalget	  på	  plads.	  
• Ja,	  de	  har	  været	  ude	  og	  rydde	  op	  og	  Jonnie	  er	  blevet	  formand	  og	  de	  er	  kørende.	  

	  
E`svenstrupper:	  

• Støtteforeningen	  og	  skolens	  personale	  sætter	  noget	  i	  om	  lejrskole	  og	  translokation.	  
	  
Diverse:	  

Opfølgning	  på	  forslag/input	  fra	  generalforsamling	  

• Udsat	  til	  næste	  møde.	  

Hjemmeside	  indberetning	  

• Det	  har	  Jens	  styr	  på.	  

Fotopolitik	  og	  kvalitet	  af	  fotos	  på	  facebook	  



• Man	  skal	  være	  kritisk	  med	  hvilke	  billeder	  der	  skal	  ligges	  op	  på	  facebook,	  de	  skal	  ikke	  være	  rystende	  
og	  ikke	  billeder	  af	  enkelte	  personer,	  men	  gerne	  en	  gruppe.	  

Ønske	  fra	  radioamatører	  

• Problemer	  med	  cykler	  i	  kælderen	  så	  de	  kan	  komme	  på	  toiletterne	  uden	  at	  falde	  over	  cykler,	  
punktet	  tages	  med	  til	  næste	  møde	  

Hvordan	  ”Brander”	  vi	  skolen	  for	  kommende	  0.	  kl.	  fremover	  

• Åben	  hus,	  flyers,	  omtale.	  PR	  udvalget	  vil	  kigge	  på	  dette	  om	  de	  kan	  komme	  ud	  til	  Stevning	  og	  
Havnbjerg.	  

Før	  SFO	  i	  2016	  

• Med	  på	  næste	  møde.	  

Kostpolitik	  

• Der	  nogle	  børn	  som	  har	  kun	  hvidt	  brød	  med	  og	  müslibar	  med	  chokolade.	  Lene	  sender	  en	  opfordring	  
ud	  til	  alle	  forældre	  om	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  børenes	  trivsel	  og	  læring	  at	  de	  får	  en	  god	  madpakke	  med	  
og	  sund	  morgenmad.	  

Kan	  der	  linkes	  fra	  hjemmesiden	  til	  Facebook	  hvor	  alle	  billeder	  typisk	  ligger?	  

• Der	  er	  et	  link	  helt	  nederst	  på	  siden.	  

Lejerskolen	  

• Der	  skal	  laves	  lidt	  forbedringer	  til	  næste	  år,	  både	  med	  kørsel	  og	  mad.	  
	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  

• Nej.	  
Evt.	  

• Græsplænen	  på	  skolen	  på	  skråningen,	  det	  ordner	  Sanne	  Pedel.	  
• Skole	  klargøring	  i	  år	  skal	  fastsættes.	  Lene	  fastsætter	  datoer	  for	  dette	  og	  sender	  ud.	  
• Der	  var	  et	  ønske	  om	  at	  FACEBOOK	  knappen	  på	  intra	  blev	  gjort	  tydeligere	  nederst	  på	  siden.	  

	  
Næste	  møde:	  

• E´svenstrupper	  og	  rundt	  om	  stevning,	  rundt	  om	  stevning	  har	  deadline	  d.	  12.	  august.	  
• Før	  SFO	  2016,	  hvad	  gør	  vi.	  
• Gulv	  i	  SFO	  skal	  laves.	  
• Ny	  opdateret	  ferie	  plan	  for	  ferie	  rundtur.	  
• Tanja	  køber	  en	  pavillion.	  


