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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

27. April 2020 kl. 17.00 til 18.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

- Hanne Christensen  

+ Henrik Kristiansen  

- Claus Langergaard  

+ Karl Plougstrup  

+ Mette Marie Thomsen  

+ Trang Truong Laursen  

- Christa Skelde  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn Leth  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

+ Jens Ulrich Kiilstofte  

- 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. 04.03.20: Godkendt. 

4.  Nyt fra formanden: 
Vedrørende covid 2019 
Ros til skolen for håndtering af situationen i forbindelse med nedlukning og genåbning. 
 
God information fra skolen til forældrene. 
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5.  Nyt fra skoledirektør: 
 
Status covid 2019: 
Søren orienterede om hvordan skolen har håndteret nedlukning og genåbning. 
Fjernundervisning blev igangsat fra dag 1 i nedlukningsperioden. 
I forbindelse med genåbning for børnehaven og friskole 0. -5. kl. blev der igangsat undervisning på 
skolen ligeledes fra dag 1 i genåbningsperioden. 
 
Der er foretaget hovedrengøring på skolen i nedlukningsperioden og praktiske opgaver er lavet hvor det 
har været muligt. 
 
Stor ros til hele personalet for håndtering af forandringsprocessen. 
 
Skolen holder sig løbende opdateret med oplysninger fra skoleforeningerne. 
 
Efterskoleleverne vil få en reduktion i elevbetalingen vi afventer administrationsgrundlaget. 
 
Friskoleeleverne skal ikke betale for bus og musikskole så længe vi ikke kan udføre den opgave. 
 
Mange af de kurser der skulle være afholdt i foråret forsøges flyttet til efteråret. 
 
Vi har modtaget aflysning af ekstern udlejning fra Lær for livet i kr. himmelfartsferien. Vi afventer svar 
på om de kommer i efterårsferien. 
 
Vi har modtaget afbud fra ekstern udlejning i sommerferien (Danes world wide). 
 
Vi har iværksat udskiftning af sidste halvdel af tagene samt kloakseparering. 
Renoveringsprojekterne på lærerværelset og i sløjdlokalet afventer. 
 

6.  Godkendelse af regnskab: 
Regnskab godkendt. 
 

7.  Spørgsmål til skolen generelt:  
JVJ: Genåbningen har været god. Alt personale har været omstillingsparate. 
 

8.  Fastsættelse af ny generalforsamling:  
På grund af situationen omkring Covid 19 kan vi ikke afholde generalforsamlingen som planlagt d. 06. 
Maj 2020. 
Ny dato bliver d. 10.06.20 hvis det i forhold til retningslinjerne er lovligt at gennemføre den på det 
tidspunkt. 
Forslag til ny tilsynsførende bliver præsenteret på generalforsamlingen hvor forældrekredsen skal 
godkende vedkommende. 
 

9.  Eventuelt:  
Henrik: Hvad med byggeprojektet?  
Søren vi afventer situationen og projektet er lige nu på snakkestadiet. 
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