
Referat

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 26. januar 2017, kl. 18.45 – 21.00 i lærerværelset 

Tilstede: Jørgen, Henning, Gunhild, Ulla, Kirstine & Tina

Afbud: Henrik & Vibeke

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

2. Siden sidst - korte input

Jørgen vil på lærermødet speede processen op vedr. overbygningen, så der til foråret kan 

blive afholdt informationsmøde. Der har været en konsulent på besøg for at give tilbud på 

fysik/naturlokale.

Igen har der været nogen på spil ude i bakkerne. Det er dog lidt uklart på billederne hvem 

det er, men Jørgen er ret sikker på hvem det er og vil give forældrene et venligt opkald.

3. Orientering ved Jørgen

2 børn udmeldt pr. 25. januar. 3 børn er indmeldt☺

Der opleves god interesse for skolen generelt.

Lulu er her i voksenpraktik torsdag og fredag. Hun skal gøre rent og være sammen med 

ungerne i SFO’en for at lære dansk. Lulu og hendes mand har været her til samtale ang. 

indmeldelse af deres barn i kommende TSFO. Til dette møde var der bestilt en tolk, for at 



tilsikre de forstod hvad det indebærer at have et barn på en friskole. Kommunen giver et 

tilskud til skolepengene. Skolen har mulighed for at søge penge til to-sprogs undervisning. 

SFO’en var i går til svømning – betalt af støtteforeningen☺

Det går fint med at købe økologisk nede i SFO’en.

Der er kommet nye regler administrativt ifbm. generalforsamlingen. Der er ligeledes 

kommet nyt paradigme regnskab. Dette betyder ganske kort, at regnskabet skal stilles en 

smule anderledes op end tidligere.

Jørgen har været på ledelseskursus. Det var godt at få noget nyt input og netværke med 

andre.

Om en 3 uger indkøbes der runde bogstaver og tal som kan bruges i aulaen ifbm. 

undervisningen. Aulaen er god til formålet, da gulvet består af en masse firkanter, som gør 

det nemt at stille tal og bogstaver op på rækker. 

4. Budget 2017 - gennemgang og godkendelse

Til februar får vi besøg af revisionen. Det ser ud til vi ender med et overskud på omkring 

kr. 110-130.000. Jørgen kommer med forslag til ledelsesberetning, som bestyrelsen 

gennemlæser og underskriver. Jørgen gennemgik budgettet for regnskabsåret 2017, og 

dags dato forventes der ligeledes et fint overskud i år 2017. Budgettet blev enstemmig 

godkendt af bestyrelsen.

5. Børnehave – status

Jørgen har sendt vores tilkendegivelse til kommunen og har fået et pænt svar fra Ziedler, 

om at forhandlingen bliver sat i værk. Punktet forsætter med at være et fast punkt på 

dagsordnen, indtil der er en afklaring. Der er afskedsreception for Kisser den 10. februar kl. 



14:00. Gunhild går derover med SFO’en. Henning køber en lyngbyvase. Henning og Tina 

går over med gaven på bestyrelsens vegne. 

6. Renovering

Der er kommet forslag til hvordan facaden kan komme til at se ud. Alle opfordres til at 

kontakte Henrik hvis der er spørgsmål.

7. PR

Igangsætningen af næste udsendelse af postkort er faldet ned mellem to stole. Henning har

bedt Johnsen om at sætte en trykning i gang til udsendelse i uge 8. 

8. Arbejdslørdag 22. april

Vi starter kl. 09:00 til fordeling af opgaver. Personalet bedes komme med ønsker hurtigst 

muligt. Henning laver en plakat ang. arbejdsdagen. Kirstine kan levere rafter til opførelse af 

halvtag over bordet ude i bakkerne. Henrik skal spørges om han vil købe forplejningen. Der

skal i ugebrevet annonceres efter en til at tage køkkentjansen. Jørgen undersøger om vi 

har en tavle stående, som kan sættes op ude i bakkerne. Arbejdslørdag sættes på som 

punkt på næste møde.  

9. Eventuelt 

Generalforsamlingen skal på som punkt på næste møde. 

Næste møde er 23. februar. Dette møde udsættes til mandag den 27. februar. 

Annika er i gang med læsevejledningsuddannelsen. 

Kage: Henning


