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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

24. januar 2018 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 til Maja som er leder af børnehaven og fremover deltager i 
bestyrelsesmøderne. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 22. november 2018: 

Godkendt. 
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4.  Et indblik i Balles digitale markedsføring: 
Søren fortalte kort om at hovedparten af Balles markedsføring foregår digitalt via 
hjemmeside, facebook, google, snapchat og youtube. 
 
Dog har vi i udvalgte områder annoncer i fagblade, foreningsblade, busreklamer og 
infoskærme i områder hvor det giver mening. 
 
Herefter fortalte Kern Lyhne om den digitale markedsføring.  
Hvordan man kan målrette den til de områder hvor det giver mening. 
 
Meget af markedsføring og vedligeholdelse af hjemmesider m.m. foregår internt på skolen 
dog med hjælp til nogle ting fra webbureau. 
 
Der er lavet video fra de forskellige afdelinger. Christian Bjørner og Valentin Brun Hansen har 
lavet nogle, og andre har vi fået hjælp til fra ekstern konsulent. 
 

5.  Nyt fra formanden: 
Nytårskur: 
Invitation er udsendt pr. mail. Tilmelding senest onsdag d. 30.01.19 
 
Kalender: 
Mødedatoer resten af dette skoleår er: 
04. Marts 2019 
09. April   2019 
08. Maj    2019 
. 

6.  Direktørens orientering: 
Generel status orientering: 
Det går godt. 
God skilejrskole veloverstået. 
 
Status på børnehaven: 
Børnehaven er nu pr. 01. Januar en del af skolen. 
Der er iværksat forskellige tiltag for at gøre opmærksom på det. 
Der er lavet nyt logo 
Der er lavet ny hjemmeside 
Der afholdes møde med forældrebestyrelsen i den nærmeste fremtid. 
Der er aftalt møde med journalist. 
Mette Fabricius fra efterskolen starter på motorikvejlederuddannelsen og når hun er færdiguddannet er 
det planen at hun skal hjælpe i børnehaven. 
 
Byggeupdate: 
Der indkaldes til møde i løbet af foråret med det formål at få lagt en plan over hvordan vi kommer videre 
med processen. 
 
Kursus forår: 
Der var lidt færre kurser i foråret 2018 end ønsket, så der arbejdes på at oprette flere kurser i foråret 
2019. 
Der er lavet kontrakter for ferieperioderne med Lær for livet og World danes. 
Der arbejdes stadig på en aftale med udlejning til kinesiske elever i sommerferien. 
Fået henvendelse fra jbu og dhf angående afholdelse af kurser her på Balle. 
 
Økonomi – kort info 
Omlægning af eksisterende realkreditlån i LR:  
Eksisterende lån: 4% kontantlån hovedstol 9.450.000 kontantrestgæld pr. 31.12.18 kr. 8.152.148,74 
restløbetid 23 år. 
Nyt lån: 2% 30- årigt kontantlån hovedstol 8.572.000. 
Ved at foretage omlægningen vil skolen få en besparelse på 970.000 kr. og løbetiden på lånet 
forlænges med 7 år. Bestyrelsen godkender omlægningen. 
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7.  Friskolelederens orientering:  
Generel status i friskolen:  
Emneuge i friskolen i uge 3 var innovationstema. 
Nye tiltag er: 
Vinterbadning ved Tirsbæk for 3. – 5. kl.  
Mindfullness forløb for alle elever i friskolen. 
I kan følge med på facebook og skolens hjemmeside 
 
 

8.  Efterskolelederens orientering:  
En rigtig god skitur med glade og positive elever og ansatte. Der var meget få skader. 
 
Værelsesbyt i januar er gået godt. 
 
Jakob fra efterskoleforeningen har været på besøg med henblik på at få ideer til internationalisering i 
efterskolen. 
 
Der afholdes påskecamp hvor elever fra 4.-6. kl. inviteres til at komme og afprøve de forskellige linjer. 
 

9.  Børnehavelederens orientering:  
Der er god stemning i børnehaven, og alle er blevet godt taget i mod på skolen. 
Ser frem til et godt samarbejde. 
 

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanter:  
Jette Vistesen:  
Det motorikforløb der blev iværksat i friskolen begynder nu at kunne mærkes. God ide hvis det allerede 
iværksættes i børnehaven. 
 
Elever og forældre har taget godt imod mindfullnessforløbet. Det er en rigtig dygtig underviser, der 
formår at få alle elever med. 
 
Christian Bjørner Jensen: 
Værelsesbyt har været det bedste i den tid Christian har været ansat på skolen. 
 
Der er afholdt springcamp i januar for drenge i alderen 9 til 13 år. Der var 64 deltagere, så det var en 
stor succes. 
 
Målet med campen var at få flere drenge til at se hvad springlinjen på efterskolen kan tilbyde. 
 
 

11. Efterskolens profil: Beskrivelse og diskussion af forskellige udfordringer. 
- Musiklinjen 
- 9. klasser: 
- Drenge/pige fordeling: 
- Antal elever: 
 
Der var en god diskussion om ovenstående temaer. 
 

12. Bordet rundt samt eventuelt: 
 
Claus Langergaard: 
Har skolen taget stilling til Fn´s verdensmål? Emne der kan arbejdes med. 
 
Henrik Christiansen:  
Har der været nogle kommentarer til ændring af skolepengene i friskolen? Nej 
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