
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  den	  5	  november	  2014,	  Nr	  Asmindrup	  Friskole.	  
	  
Pkt.1:	   Jens	  byder	  velkommen.	  Referat	  godkendt.	  
	  
Pkt.2:	   Godkendelse	  af	  dagsorden.	  Pedel	  er	  sat	  på	  som	  punkt	  5	  1/2,	  efter	  formanden.	  
	  
Pkt:3:	   Torben	  og	  Morten	  anbefaler,	  at	  historie	  og	  kristendomskundskab	  gøres	  til	  
	   selvstændige	  fag.	  Historie	  bliver	  eksamensfag.	  Dette	  er	  godkendt	  af	  bestyrelsen!	  
	  
	   Indskrivningsaften.	  	  Morten	  vil	  fortælle	  om	  skolen.	  Der	  er	  pt.	  18	  elever	  
	   indskrevet	  til	  den	  kommende	  0.	  klasse,	  og	  5-‐6	  på	  venteliste(!)	  
	  
	   Der	  er	  startet	  en	  enkelt	  ny	  elev	  i	  3.	  klasse.	  Ellers	  er	  der	  ingen	  nye	  elever	  for	  
	   nuværende.	  
	  
	   Budget	  14:	  intet	  nyt.	  
	   	  
	   Mortens	  oplæg	  til	  bestyrelsens	  ønskede	  påtænkte	  besparelse	  på	  100.000	  kroner	  
	   drøftes.	  Det	  fremsatte	  forslag	  på	  besparelse	  på	  100.000	  er	  hermed	  
	   godkendt	  af	  bestyrelsen.	  
	  
	   Inden	  udgangen	  af	  november	  varsles	  en	  stigning	  på	  3%	  på	  elevbetaling.	  Dette	  
	   gælder	  også	  SFO.	  Juniorklubben	  stiger	  med	  150	  kroner	  månedligt.	  Der	  skal	  gøres	  
	   opmærksom	  på,	  at	  juniorklubben	  stiger	  i	  pris,	  da	  den	  vil	  undergå	  en	  
	   opgradering/forbedring.	  
	  
	   Forældrerengøring.	  Nogle	  forældre	  skriver	  på	  tavlerne.	  Det	  er	  ikke	  altid	  lige	  
	   pædagogisk	  det	  der	  skrives.	  Istedet	  skal	  der	  gives	  besked	  til	  klasselærer.	  	  Ros	  er	  
	   tilladt,	  men	  ikke	  sure	  opstød.	  Dette	  skrives	  rundt	  til	  forældrene.	  Søren:	  Vil	  du	  
	   være	  sød	  at	  skrive	  til	  forældrene,	  at	  de	  ikke	  skal	  komme	  med	  sure	  beskeder	  på	  
	   tavlerne,	  men	  tage	  kontakt	  til	  klasselæreren	  istedet.	  Men	  at	  de	  gerne	  må	  rose!	  
	  
	   Hvem	  skal	  inviteres	  til	  fernisering	  på	  udeskolen	  den	  5.	  december?	  
	  
	   Hvor	  mange	  udeundervisningspladser	  er	  der	  i	  DK?	  Jens	  foreslår	  at	  vi	  inviterer	  
	   undervisningsministeren!	  Mathias	  vil	  kontakte	  tv2Øst.	  	  Ud	  over	  den	  liste	  Morten	  
	   forslår,	  synes	  bestyrelsen	  at	  vi	  skal	  invitere	  borgmesteren.	  
	  
	   Bestyrelsen	  foreslår	  at	  indvielses-‐dagen	  rykkes	  til	  tidligere	  på	  dagen,	  og	  ikke	  kun	  
	   som	  mørkeskovtur.	  Det	  skal	  også	  overvejes,	  om	  undervisningsministeren	  
	   eventuelt	  kan	  en	  anden	  dag.	  Det	  ville	  være	  et	  pr-‐scoop,	  hvis	  vi	  kunne	  få	  
	   ham/hende	  (	  hvem	  der	  nu	  på	  det	  pågældende	  klokkeslet	  på	  den	  pågældende	  dag	  
	   er	  minister!)	  Vi	  holder	  fast	  i	  den	  5	  som	  indvielses-‐dato.	  Men	  måske	  kan	  vi	  så	  lave	  
	   et	  lille	  pr-‐stunt	  senere	  hen.	  
	  
Pkt.4:	   Skole	  repræsentants	  indlæg.	  Kate	  fortæller	  at	  tirsdagen	  ikke	  længere	  er	  en	  lang	  
	   dag,	  kun	  hvis	  der	  er	  møder.	  Lærerne	  knokler,	  og	  kan	  mærke	  at	  der	  er	  kommet	  



	   mange	  elever	  til.	  Der	  har	  været	  afholdt	  personale-‐møde	  i	  dag.	  Et	  trivsels-‐punkt	  er	  
	   kommet	  på	  dagsorden.	  Lidt	  "privat	  til	  lærerne".	  	  Jonathan	  skal	  være	  far	  igen,	  til	  
	   maj.	  Her	  er	  Sandra	  tilbage.	  Jonathans	  afgangsprøver	  skal	  planlægges	  til	  først	  i	  
	   forløbet.	  Mette	  er	  startet	  i	  denne	  uge.	  Godt!	  	  
	  
	   Udluftning	  i	  den	  nye	  pavillion.	  Der	  er	  aftalt	  en	  udluftnings-‐turnus.	  	  
	   	  
	   Kursus:	  Kursus	  i	  udeundervisning	  for	  skoler	  som	  allerede	  er	  i	  gang	  med	  
	   udeundervisning.	  Det	  ser	  spændende	  ud,	  koster	  1.500	  pr	  person.	  Kate	  har	  lagt	  
	   det	  ind	  til	  Morten.	  Alle	  i	  personalet	  vil	  virkelig	  gerne	  på	  det	  kursus!	  Bestyrelsen	  
	   bakker	  op	  om	  dette	  ønske!	  Der	  må	  kunne	  findes	  en	  løsning.	  (	  også	  til	  trods	  for,	  
	   at	  vi	  har	  valgt	  at	  skære	  i	  kursus-‐virksomhed.	  )	  
	  
	  	  	  	  	  
Pkt.5:	  	   Formanden.	  
	   STYG-‐møde.	  	  Det	  diskuteres	  frem	  og	  tilbage	  om	  der	  skal	  købes	  eller	  lejes.	  
	  
	   Godkendelsesproces	  med	  kommunen:	  	  
	   Alle	  andre	  byggesager	  er	  afsluttede.	  Undtagen	  handicap-‐toilettet,	  der	  ikke	  er	  
	   umiddelbart	  tilgængeligt.	  Og	  der	  skal	  	   indhentes	  byggetilladelse	  på	  teltet	  /	  
	   byggesagsanmeldelse.	  
	   	  
	   Vi	  har	  udbedt	  os	  afklaring	  på	  byggetilladelse	  vedr	  de	  2,5	  pavillioner	  hurtigst	  
	   muligt.	  Vi	  håber	  at	  vi	  hører	  noget	  SNART!	  	  
	  
	   Bestyrelsen	  beslutter	  hermed,	  IKKE	  at	  købe	  pavillionerne.	  Vi	  regner	  med	  at	  
	   være	  her	  på	  pladsen	  til	  2017,	  og	  således	  kan	  vi	  afskrive	  bygningerne	  over	  tre	  år.	  	  	  
	  
Pkt.5	  1/2:	   Pedel-‐ordning:	  Morten	  ønsker	  at	  ansætte	  en	  pedel.	  Det	  har	  vi	  stor	  forståelse	  for.	  	  
	   Men	  det	  vil	  påvirke	  budgettet.	  	  
	   	  
	   Mortens	  forslag	  om	  en	  midlertidig	  ad	  hoc	  løsning	  med	  Peter	  bakkes	  op	  af	  
	   bestyrelsen.	  Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  Ældresagen.	  (	  de	  skal	  rykkes	  igen,	  
	   måske	  har	  de	  glemt	  det(!))	  
	  
	   Jens	  har	  udfærdiget	  et	  brev	  til	  Novo	  Nordisk.	  Torben	  foreslår,	  at	  Novo	  måske	  
	   kunne	  være	  kautionist,	  og	  stille	  sikkerhed.	  	  
	  
Pkt.6:	   Hanne.	  Opfølgning	  af	  forældresamtaler.	  Dette	  punkt	  sættes	  på	  dagsordenen	  til	  
	   næste	  møde,	  da	  vi	  har	  haft	  for	  kort	  tid	  til	  at	  læse	  det	  fremsendte	  materiale.	  
	  
Pkt.7:	   Eventuelt.	  Finn	  var	  her	  i	  lørdags	  og	  kigge	  på	  vores	  el-‐problem:	  Vi	  bruger	  max-‐
	   kapacitet	  i	  huset.	  Vi	  er	  ved	  at	  være	  på	  grænsen.	  Der	  kan	  ikke	  lægges	  mere	  på.	  
	   Finn	  har	  "flyttet	  lidt	  rund	  på	  grupperne".	  Hvis	  det	  viser	  sig,	  at	  vi	  får	  problemer	  
	   når	  det	  bliver	  koldt	  (	  hvis	  det	  bliver	  koldt	  )	  så	  er	  der	  ingen	  vej	  udenom	  at	  
	   opgradere	  med	  yderligere	  13	  ampere	  (	  x.1000	  kroner	  =	  13.000	  kroner	  ).	  	  
	  



	   AGJ	  har	  været	  her	  og	  har	  ødelagt	  samtlige	  hængsler	  til	  lågerne.	  En	  medarbejder	  
	   har	  været	  her	  fra	  AGJ,	  og	  har	  ødelagt	  samtlige	  gruppetavle-‐låger.	  Finn	  tager	  	   fat	  i	  
	   Fertin	  og	  beder	  ham	  om	  at	  tage	  kontakt	  til	  AGJ	  desangående.	  	  
	  
	   Hanne	  spørger	  til	  de	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  ikke	  kommer	  og	  ikke	  melder	  
	   afbud.	  Jens	  kontakter	  vedkommende.	  
	  
	   Jeff:	  Forespørgsel	  vedr	  etableringer:	  hvorfor	  smides	  opgaverne	  ikke	  ud	  til	  
	   forældrene?	  Kloakering	  og	  den	  slags.	  Vi	  drøfter	  dette.	  Det	  er	  ikke	  et	  princip,	  ikke	  
	   at	  vælge	  entreprenører	  og	  lignende	  i	  forældrekredsen,	  det	  har	  bare	  været	  under	  
	   stort	  tidspres	  de	  enkelte	  beslutninger	  er	  taget,	  og	  derfor	  er	  dem	  der	  har	  udført	  
	   opgaven	  primært	  været	  folk	  der	  havde	  tid.	  Jens	  foreslår	  at	  vi	  opretter	  en	  liste	  folk	  
	   kan	  skrive	  sig	  på,	  og	  byde	  ind	  på	  med	  deres	  kompetencer.	  
	  
Pkt.8:	   Opsummering.	  Næste	  møde	  er	  tirsdag	  den	  2.	  december.	  MED	  GLØGG	  OG	  
	   ÆBLESKIVER	  UND	  ALLES!	  Michael	  laver	  Glögg	  og	  Søren	  bager	  150	  
	   æbleskiver.	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	   	  


