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DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 

Dato: 22 – 03 - 2022 
Tid: 18:30 – 21:30  
Sted: Personalerummet på skolen.  
 
 

Deltagere:, Erla, Katharina, Peer, Lars, 
Thomas, Jesper og Jannie. 
Afbud: Britt, Desiree, Mads og Lea. 
Mødeleder: Erla  
Referent: Jesper 
Forplejning: Katharina 

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 Parkeringsforhold og status på lejede arealer.  

- TV har snakket med naboen om fornyelse af lejekontrakten af jorden, hvor 
der i dag er parkeringsplads. Bestyrelsen giver mandat til, at friskolen og 
nabo laver en ny langvarig lejekontrakt. 

- SB er i gang med at undersøge en opdatering af parkeringspladsen, hvor der 
laves en afprøvende og opmærket ”Kiss&Go”- zone rundt om ”koen”.  

TV O 

2.0 
 

Regnskab 2021. Besøg af revisor. Bilag. 
 

Revisor gennemgår regnskab 2022: 
Årets resultat lander på 287.000 med en overskudsgrad på 1,6% - 
noget mindre end tidligere år og mindre end det ønskede pejlemærke 
på 5%, mens likviditetsgrad på 53,7% og soliditetsgrad på 69% er 
uændret.  
Hovedtallene er generelt gode. 
Det er generelt revisors opfattelse, at der har været en god 
økonomistyring i 2021. 
 
Ledelsesberetningen er detaljeret og får rosende ord med på vejen af 
revisor. 
Overskuddet på driften er noget mindre end budgetteret. Der er 
redegjort herfor i ledelsesberetningen. Nedlukning af musikskole og 
klub under corona, en personalesag, ekstra vedligehold, ekstra 
lejrskoler og videreuddannelse er hovedårsagen til den ekstra udgift. 
 
Sidste års anmærkning omkring alenefuldmagt har der været en 
misforståelse omkring, så anmærkningen stadig er der. Det er dog 
udbedret i 2022. 
Skyldige skolepenge anbefales det at få nedbragt. 
 
Regnskabet sættes til digital signatur på fredag 25/3-22. 
Eventuelle spørgsmål til revisor samles ind af Thomas og sendes 
senest torsdag. 
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3.0 
 

Byggeproces om ny indskoling 
1. Beslutning om at sende i udbud 
2. Udbudsmateriale (bilag) 
3. Finansiering (bilag) 
Det er desværre blevet dyrere at bygge grundet stigende og 
uforudsigelige energipriser, og entreprenørerne vil ifølge arkitekt pt. ikke 
give fast pris på vores udbud, hvis vi sender det ud pt. Renten er 
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desuden steget inden for de sidste uger, således at der er forøget 
usikkerhed omkring den endelige rente på de lån, der skal optages, når 
byggeriet er færdiggjort. 
 
Det bliver besluttet at udsætte at sende byggeriet i udbud, til der kan 
gives en fast pris af entreprenørerne. 
Spørgsmålet om at ny indskoling skal sendes i udbud tages op igen 
inden sommerferien – løbende hver 3. mdr, hvor Thomas og arkitekt 
snakker sammen 

4.0 
 

Planlægning af generalforsamling 21/4 (evt. bilag efter den 16.marts) 
 

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 
  
Valg af dirigent 
Bestyrelsen aflægger beretning 
Skolelederen aflægger beretning 
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 
Temapunkt - børnehave 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af suppleanter 
Indkomne forslag 
Eventuelt 

 
Punktet omkring debat om evt. børnehave sættes på dagsordenen. 
Katharina og resten af gruppen arbejder med formen på punktet, hvor 
der afsættes en time. 
Erla spørger Michael M, om han igen vil være dirigent ved 
generalforsamlingen.  
Erla minder 8. klasse om, at de står for kaffe og kage ved 
generalforsamlingen. 
JV sørger for opsætning i OB sammen med elever. 

 

TV/
EI 

D/B 

5.0 
 

Nyt fra udvalg 
1. Fonden - proces 2022 
2. Pædagogisk Udvalg 
Punkt udsættes til næste møde. 

Alle O 

6.0 Underskrift af referater TV  
7.0 Evt.    
8.0 Punkter til næste møder:  

1. Elever og ansatte 
2. Konstituering af bestyrelsen 

1. Formand, næstformand, referent 
2. Fordeling af udvalgsposter 
3. Fordeling i klasserne 

3. Kalenderlægning 
1. Bestyrelsesmøder 
2. Generalforsamling 
3. Julefrokost 
4. Økonomiudvalgsmøde November 
5. Andre udvalgsmøder 
6. Husk 1.februar (generalforsamling) 

4. Nyt fra udvalg 
 

  

 


