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BESTYRELSESMØDE 26.MAJ 2014.

Pkt. 11: Bank og finanser Oplæg: Møde i Spar Nord 20/5 forløb godt, vi afventer godkendelse
Orientering v/Bent
på likviditetsbeløb på 650.000kr til 8%. Andre muligheder?
Referat: Jesper Boss Hansen havde lovet os svar mandag, har fridag i
dag, men vi afventer svar tirsdag. Hvis det ikke bliver Spar Nord,
bruger vi hidtidige konto i Sydbank og afsøger de andre muligheder.
Pkt. 12: Lejekontrakten
Oplæg: Efter andet forhandlingsmøde med Udlejer er vi nu et skridt
Orientering v/Peter eller videre. Advokaten står klar til at gennemgå kontrakten med os inden
Bent.
endelig underskrift. Peter/Bent gennemgår detaljerne i den
foreløbige aftale.
Referat: Bent orienterer om det væsentligste i den hidtidige aftale og
det rundsendte arbejdspapir. Vi drøfter det noget bøvlede i
forhandlingerne, men er fast besluttet på, at det er i Hammer, vi
starter skole. Vi afventer udlejers næste udkast snarligt og går
hurtigt videre dérfra.
Pkt. 13: Ansættelser
Oplæg: Ansættelsesudvalget har holdt møde + ansættelsessamtaler
Orientering+beslutning
og indstiller 2 personer til ansættelse for resten af bestyrelsen.
v/ Line+Christine
Christine arbejder på udkast til ansættelseskontrakterne for Line og
Pernille i første omgang, dernæste de to næste ansatte.
Referat: Ansættelsesudvalget indstiller M til indskolings-stillingen og
Bente til sekretær/morgenSFO. Bestyrelsen beslutter. Vi mangler nu
en pædagog til ca. 20 timer, heraf ca. 5 timers let rengøring. Line
laver stillingsopslag og rundsender til ansættelsesudvalget.
Pkt. 14: Madordningen
Oplæg: Vi overtager ikke køkkenets faciliteter/hvidevarer, så vi får
Orientering og drøftelse, større omkostninger end forventet. Reglerne på området er
evt beslutning. v/ Line.
strammere end forventet og køkkendamen dyrere. Hvor vigtig er
ordningen for os lige nu i forhold til andre tiltag? Skal vi vente et år
eller satse?
Referat: Vi drøfter for og imod. Hvis vi skal prioritere pengene, vil vi
hellere have kvalitet i undervisningen end en madordning på kanten
af, hvad vi har råd til. Vi udskyder projektet til næste skoleår og
bruger året til at opbygge køkkenfaciliteterne og gøre ordentligt klar.
Pkt. 15: Netværk, Wi-fi. Oplæg: Hvad er vores holdning til trådløst netværk? Hvilket princip
Drøftelse. Bilag: udkast
skal vi opstille for netværk og computere? Hvilket princip skal vi
til principper på området opstille for elevernes brug af egne computere? Skal vi have filtre på
+ artikler på
vores netværksadgang? Nedsættelse af IT-udvalg til alle de praktiske
hjemmesiden v/Bent.
foranstaltninger indenfor princippets rammer.
Referat: Vi drøfter overordnet holdning til trådløst eller ikke. ITudvalg nedsættes bestående af Peter (Tovholder), Daniel Irvold og
Martin Mundus. Udvalget finder ud af praktiske løsningsmuligheder
på såvel trådløst som stationært. Peter orienterer bestyrelsen på
næste møde. Opfordring fra Line til at læse artikler på hjemmesiden.
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Pkt. 16: Transportnyt
Orientering og drøftelse
v/Christine. Bilag?

Pkt. 17: Fundraising og
sponsorater
Drøftelse, evt. nedsættelse af udvalg. v/ Line

Pkt. 18: Tilskudsudvalg.
Orientering v/ Line
Nedsættelse af udvalg.

Pkt.19: Flere elever?
Drøftelse v/Line

Pkt. 20: Evt. v/Bent
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Oplæg: Intet endeligt afgjort fra Movia, men Christine har undersøgt
Næstvedløsninger. Skal noget på hjemmesiden? Nedsættelse af
transportudvalg, der kigger på vestegnens muligheder og laver skriv
til hjemmesiden? Forældrekreds-opgave?
Referat: Christines bilag siger alt. Line lægger det ud på
hjemmesiden til almen orientering. Transportudvalgs-tovholder
Christine mailer de to frivillige.
Oplæg: Fundraising er altid godt, og mange fonde skal søges i god
tid. Fx til IT-udstyr, til undervisningsmaterialer, LEGO, støtte til
skolepenge for lavindkomstfamilier, køkkengrej, egen bus,
frugt&grønt-ordning osv. Nogen, der vil kaste sig over opsøgende
arbejde? Fundraisingen er bestyrelsens, men sponsorater skal måske
lægges over i Forældrekredsen?
Referat: Punktet udsættes til næste møde.
Oplæg: Ikke få forældre spørger til den indkomstafhængige
tilskudsordning. En sådan går gennem skolebestyrelsen til
Fordelingssekretariatet. Vi skal have en gruppe klar, der får styr på
regler/ordninger og kan gå i aktion til september. Nu eller senere?
Referat: Punktet udsættes til næste møde. Line skriver på
hjemmesiden, at der nedsættes et udvalg efter sommerferien.
Oplæg: Vi kan godt bruge flere elever, så der er økonomi til en lærer
mere eller til spændende tiltag. Hvad gør vi?
Referat: ”Åbent Hus” i går var en succes. Artiklen i Sjællandske god
omtale. Facebook-siden opdateres hele tiden med nye billeder, info
og ”reklamer”. Forældrekredsformanden kontakter DR og TV2Øst.
Infoaftener – vi overvejer et infomøde mere midt i juni for nye
forældre.
Forsikring af bestyrelsen til 1400kr/årligt – vil vi det? Pernille og
Christine orienterer om forsikringstilbud på næste møde.
Punkt til næste gang: Hvad skal vi skaffe/købe til SFO’en?
Mailkorrespondance: Vi tilstræber at målrette vores mails, således at
indholdet holdes indenfor det pågældende udvalg.
Næste møde 9/6 kl. 19-21 hos Lotte, Hovedvejen 97

