
 

  
 

 
 

 

 
Nr. Asmindrup Friskole  
Asmindrupvej 38 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf.: 59328100 
E-mail:  

 
Emne: 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 13. april 2016 
 

Til stede:  

Jens Mulvad (Formand) Finn Jensen (bestyrelsesmedlem) 

Nina Schiøtz (næstformand.) Birgitte Crawford (suppleant) 

Jeanette H. Olsen (sekretær) Jesper Ilsø (suppleant) 

Maria Brandt Christiansen (bestyrelsesmedlem)  

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)  

Monica Bedsted Kristensen (bestyrelsesmedlem)  

Ikke til stede: 

Morten Juul Pedersen  

Janne Petersson  

 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

1. Velkomst Jens byder velkommen til den nye bestyrelse 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

2. Tak til Mathias Vi takker for et super godt samarbejde med Mathias, der 
gennem flere år har lagt en stor indsats i bestyrelse.  

Mathias giver nogle af sine oplevelser og erfaringer videre til 
den nye bestyrelse.  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

3. Kort orientering om bestyrelses-
arbejde, med input fra tidl. besty-
relsesmedlem 

Der blev informeret omkring bestyrelsesarbejdet generelt og 
specifikt. 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

4. Konstituering af bestyrelse 

  

Jens Mulvad, formand/skolekredsrepr. 2015-2017 

Nina Schiøtz, næstformand/forældrekredsrepr.2015-2017 

Jeanette H. Olsen, sekretær & forældrekredsrepr. 2016-2018 

Michael Aaquist, best.medl. & forældrekredsrepr. 2016-2016 

Maria B.Christiansen, best.medl./forældrekredsrepr. 2015-2017 

Monica B. Kristensen, best.medl./forældrekredsrepr. 2016-2018 

Finn Jensen, best.medl./skolekredsrepr. 2016-2018 

 

Birgitte Crawford, suppleant 

Jesper Ilsø, suppleant 

Morten Juul Pedersen, skoleleder/pers.repr. 

Janne Petersson, lærer/pers.repr. 
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Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

5. Dato for 
bestyrelsesuddannelsesdag 

Enighed om at denne dag udskydes, hvis muligt til ultimo 3 
kvartal – Morten følger op på dette 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

6. Evt.  

 Arbejdslørdag Maria har taget fat i projekt arbejdslørdag (dejligt), og 
ønsker input til opgave løsning og tovholdere til de 
forskellige opgaver. Nina og Monica møder ind lørdag 
morgen og sammen med Maria byder de velkommen og 
finder de endelige grupper (igen super dejligt). 

 Emne til næste bestyrelsesmøde 

- Præsentation af skole-
bestyrelse i klasserne 

Mail input til alle, omkring hvad der kan informeres om på 
første forældremøde efter sommerferien, således at alle 
klasser får samme information og indsigt i bestyrelsens, 
skolens m.fl. arbejde og behov. 

En præsentation kunne f.eks. indeholde: 
- Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
- Forældrebehov/ønske formidles skriftligt og/eller via 

”klassens” bestyrelsesrepræsentant 
- Forventninger til forældre ift. arbejdsopgaver på 

skolen 
o Maria har du oversigt over opgaver/arb.gruppe? 

(jeg hjælper gerne med at lave en, Jeanette) 
- Indsigt i vigtigheden af skolens Støtteforening og 

opbakning herom og ligeledes med skolens 
Arrangementsgruppe 

- Generel deltagelse i skolens faste arrangementer 
og traditioner  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

9 Næste møde  3. maj 2016 kl. 19.00 - lærerværelset  

 

Godkendelse af referat:    

Jens Mulvad (Formand) 
 
 
 
 

Nina Schiøtz (Næstformand) 
 
 
 

Jeanette H. Olsen (Sekretær) Michael Aaquist (Bestyrelsesmedlem) 
 
 
 
 

Maria B. Christiansen (Bestyrelsesmedlem) Monica B. Kristensen (Bestyrelsesmedlem) 
 
 
 
 

Finn Jensen (Bestyrelsesmedlem)  
 
 
 
 

Birgitte Crawford (Suppleant) Jesper Ilsø (Suppleant) 
 
 
 
 

Morten Juul (Skoleleder) Janne Petersson (Lærerrepræsentant)  
 
 
 
 

 


