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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

04. marts 2019 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Hanne Christensen  

+ Hanne Søgaard  

+ Michael Sero  

+ Karl Plougstrup  

+ Henrik Kristiansen  

+ Claus Langergaard  

+ Mette Marie Thomsen  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

+ Christian Bjørner  

- Jette Vistesen  

+ Maja Greve  

 

Emne 

1. Velkomst ved formand: 
Jørgen bød velkommen.  
 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 24. januar 2019: Godkendt. 

4. Nyt fra formanden: 
Der har været afholdt byggemøde. Konklusion blev at masterplanen følges. 
I stedet for bordet rundt er der kommet et nyt punkt på dagsordenen: Hvilket punkt så du gerne på 
dagsordenen til næste møde. 
Fået forældrehenvendelse vedrørende bortvisningssag. 
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5. Direktørens orientering: 
I forhold til bortvisningssag er alle procedurer overholdt. 
 
General status orientering: 
Der er i øjeblikket ved at blive skiftet tag på elevfløj. Pris. ca. 500.000 kr. 
Vedr. separering af regnvand har vi fået et tilbud på projektet på 1,5 mio kr.  
Onsdag tager Søren til København og underskriver kontrakt med Lær for livet. 
 
Byggeudvalg: 
Der har været afholdt byggemøde.  
Deltagere. Søren, Henrik, Jørgen og Jane. 
Konklusionen blev, at masterplanen følges selvom det på grund af udfordringer med finansiering vil 
komme til at foregå over en længere periode end ønsket. 
Projektet deles op i etaper således at der bygges i forhold til hvad økonomien kan bære. 
Planen er at man begynder med den del som omfatter indgang ved lærerværelse og foredragssalen. 
Der indhentes nyt tilbud hos arkitekten hvor projektet er mere opdelt. 
Nærmere information kommer når tilbuddet er modtaget. 
 
Status på diverse PR: 
Der bliver lavet en kampagne for musiklinjen. 
Der har været en journalist og lave en artikel om børnehaven. 
Der kommer annoncer for børnehaven i lokalbladene. 
 
Årsmøde – efterskolerne: 
Søren har været til årsmøde i efterskoleforeningen. 
Troels Borring formand for efterskoleforeningen stopper grundet sygdom. Ny formand blev Torben Vind. 
 
Om 10 år er der 13% færre elever i den målgruppe som søger efterskoler. 
 
Nye vedtægter. Fremadrettet skal 2 af de 9 medlemmer være bestyrelsesmedlemmer fra skolerne. 
 
Kontingentet er lavet om således at man betaler et grundbeløb og et beløb pr. årselev. Det betyder at 
Balle kommer til at betale et lavere kontingent end det der betales nu. 
 
Økonomii:  
Bliver gennemgået ved revisor Steen Pedersen på næste bestyrelsesmøde. 
 
. 

6. Friskolelederens orientering: 
 
Internationalisering i friskolen er i fokus. 
 
Anette Terney, Line Kirkedal og Lena Kiilstofte har deltaget i en konference i Tyskland arrangeret af 
friskoleforeningen. 
Temaet var 100 års jubilæet for genforeningen i 2020. 
Formålet er at skabe kontakter mellem Tyske og danske skoler, så man kan lave et 
udvekslingssamarbejde. 
Balle fik lavet en samarbejdsaftale med en tysk skole, hvilket betyder at kommende 6. kl. skal på 
udveksling til Tyskland og de tyske elever kommer til Balle på udveksling.  
Derudover vil der bliver afholdt arrangement i forbindelse med fejring af jubilæet i 2020. 
  
8, kl. tager på udveksling til Frankrig i næste uge. 
 

7. Efterskolelederens orientering:  
 
Der er fuld gang i gymnastikopvisningerne.  
Opvisning i Forum Horsens er d. 04. April 2019. Hvis man som bestyrelsesmedlem ønsker billet kan 
man sende en mail eller ringe til Trine. 
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8. Børnehavelederens orientering:  
Det går godt. Dog kunne det være godt med flere børn.  
Børnetallet pr. 01.04.19 er 20. 
Håber at annoncerne giver flere henvendelser. 
 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter:  
Jette Vistesen:  
Fraværende. 
 
Christian Bjørner Jensen: 
Fuld gang i gymnastikopvisningerne. Eleverne er rigtig gode, dog har der været en del syge elever til de 
første opvisninger. 
 

10. Generalforsamlingen 2019:  
Aftalen blev at det bliver samme program som i 2018. 
På valg er: 
Michael Sero skolekredsmedlem                            ønsker ikke genvalg 
Hanne Christensen skolekredsmedlem                  overvejer genvalg 
Hanne Homann Søgaard forældrekredsmedlem    ønsker ikke genvalg 
Tilsynsførende Claus Rosenberg er på valg. 
Forældrerepræsentant Mette Marie Thomsen overvejer at opstille til skolekredsen. 
 

11. Selvevaluering af værdigrundlag: 
Hvert andet år skal der laves en selvevaluering af værdigrundlaget. 
Bestyrelsen behandler, og godkender det på et bestyrelsesmøde. 
Det blev aftalt at man til næste bestyrelsesmøde skal komme med nogle emner der kunne være 
relevant at tage op. 

12. Hvilket punkt så du gerne på dagsordenen til næste møde: 
Værdidebatter og diskussioner 
Besøg udefra eventuelt bestyrelsesmedlemmer fra andre skoler 
Hvilken rolle skal skal forældrerepræsentanten have i bestyrelsen 
Hvilken rolle skal forældrekredsmedlemmet have i bestyrelsen 
Køkkenprojekt 
Elevrådet med i bestyrelsesarbejdet 
Fn`s verdensmål 
Hvad forventes af afdelingslederens rolle. 
 

13. Eventuelt: 
Tilretning af hjemmesiderne. 
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