Referat af bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole
Den 25. februar kl.17:00
Tilstede: Hanne, Jon, Mari, Lisbeth, Claus, Mette, Rasmus, Dorte, Lisa og Finn
1. Revisormøde efter mødet er der smørebrød


Revisoren gennemgik grundigt årsregnskabet og vi fik smørebrød som afslutning, hvorefter
revisoren forlod lokalet.

2. Rasmus blev valgt som mødeleder, Finn blev referent
3. Referat fra sidste møde blev underskrevet (i pausen)
4. Nyt fra Skoleleder
4.1. Gasaftale


Det er på tide at skolens gasaftale skal fornyes – Finn tager sig af det.

4.2. Jubilarer




Arnout har 10-års jubilæum d.01-05-2016
Gitte har 10-års jubilæum d.01-08-2016
Christa har 10-års jubilæum d.01-08-2016

Datoerne skal noteres i årskalenderen
4.3. Ansættelse i indskolingen og barsel



Susanne går på ”pension” så stillingen skal slås op på jobsider samt Facebook primo
marts og samtaler afholdes ultimo april.
Marianne går på barsel 1. juni; vi løser udfordringen med de dermed manglende timer
ved at fordele disse mellem andre lærere. Marianne ønsker/forventer dog at stadig at
føre sine elever til eksamen.

4.4. Strygeorkester – økonomiske rammer


Hvor meget vil vi investere i det? Hvor meget må det koste? Ud over en stor værdi for
børnene er der også tale om en god PR-værdi.
o Rasmus tilbyder overtagelse af halvdelen af omkostningerne. Leje af
instrumenter på 800,-kr skal der handles om.
o Rasmus vender tilbage med et udspil til næste møde.

5. Nyt fra kassereren
5.1. Hensættelser


Vi hensætter ikke til tab vedr. forældre der ikke kan betale skolepenge

6. Nyt fra Formanden
6.1. Huskøb Ertebjergvej 4




Huskøbet blev vedtaget. Dato bliver d.01-04-2016 og det praktiske er sat i gang.
Formålet ved huskøbet er ikke udlejning men at vi skal bruge grunden til udvidelse af
skolen.
Praktiske opgaver:
o Vi skal have på skrift fra Kommunen at vi må bruge grunden/huset til
erhverv/institution.
o Vi skal have udformet en lejekontrak (det er aftalt at der ikke skal betales
indskud)
o Vi skal have reglerne for en evt. forlængelse af lejekontrakten.
o Ejendomsskatten og husforsikringen skal der tages højde for i vores budget.

6.2. Elevator


Formanden er af en borger blevet forespurgt om mulighed for en elevator fra
stueetagen op til skolekøkken/arkivet. Pga estimerede omkostninger er det ikke en
option på nuværende tidspunkt.

6.3. Generalforsamling
6.3.1. Nye kandidater
o Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg stiller op til genvalg.
o Vi skal have kandidater til suppleanter; Jon skriver en bestyrelsesinfo som
oplyser at vi mangler suppleanter.
6.3.2. Indkaldelse
o Indkaldelse til generalforsamlingen skal annonceres min. 14 dage inden d.0704-2016.
o Finn laver oplæg som skal sendes til lokalavisen til publicering d.15-03-2016

6.4. Årsmøde i Friskoleforeningen




Dorthe præsenterede hvad årsmødet går ud på bl.a. ved hjælp af en infofolder.
Dato for årsmødet i 2016 er 30-04-2016 til 01-05-2016.
Rasmus, Dorthe og Mari tager med, derudover to lærere. Rasmus afklarer.

6.5. Friskoven: Vinduer og stålplader


Vi skal have udskiftet vinduer og stålplader i Friskoven, Jon organiserer og får sjakket
bestående af udvalgte forældre samlet d.02-04-2016 kl.8:00 i Friskoven.

6.6. Opgaveliste


Opgavelisten er ikke opdateret, men det skal den være fremadrettet. Vi må starte på
en frisk i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

7. Nyt fra Medarbejderrepræsentant Lisa





Indskolingen er glade for Pia og hun er glad for børnene.
Midgaard er fortsat i gang med deres cykel-matematik hvor alle cyklens geometriske
former kan bruges til måling og beregning.
I Midgaard er man i gang med forberedelse til Mini-Praktik
I Udgaard forbereder eleverne sig til deres tur til London

8. Evt.






Rasmus og Dorthe havde et møde med Lederne, hvor bl.a. skolechefen for
Sønderborg Kommune gav udtryk for at Kommunen gerne vil opbygge en slags
samarbejde med Tandslet Friskole med henblik på at vi på mange områder kan hjælpe
hinanden.
Jon: Hvis vi skal være præsenterede på Kulturnatten i Sønderborg skal vi tilmeldes
inden 01-04-2016
o Vi kan evt. låne et gratis telt
o Lisbeth tager kontakt med ønske om placering på p-pladsen foran slottet.
Jon er blevet kontaktet af Tandslet strikkeklub som ønsker at bruge skolens lokaler
hver 1. mandag i måneden; skal der kræves betaling?
o Det blev besluttet at der ikke kræves betaling, hvis flgd betingelser opfyldes:
 Over halvdelen af strikkeklubbens medlemmer skal være forældre til
børn som går på skolen
 Kontaktpersonen for klubben skal være forældre til børn som går på
skolen
 Strikkeklubben må ikke annoncere/reklamere med deres møde på
skolen.
 I og med der ikke ”lejes” lokaler på lige fod med andre betalende
”kunder/lejere”, kan strikkeklubben ikke forvente/kræve at have samme
lokale til rådighed hver gang, må evt. endda flytte/aflyse hvis
skolens/lejeres arrangement kræver dette.

9. Kage til næste gang



Mari bager til næste møde

