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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

11. februar 2021 kl. 17.00 til 18.30 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Hanne Christensen  

+ Henrik Kristiansen  

+ Mette Marie Thomsen  

+ Christa Skelde  

+ Karl Plougstrup  

+ Trang Truong Laursen  

+ Karen Møller Winther  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn Leth  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

+ Stine Knudsen  

+ 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. 18.11.20: Afventer fysisk 
bestyrelsesmøde 
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4.  Nyt fra formanden: 
Der har været afholdt samtale med kandidater angående jobbet som friskoleleder. 3 kandidater er med i 
2. runde som afholdes i uge 8. 
Punktet omkring bestyrelsens rolle og organisation venter til fysisk fremmøde 
 
 

5.  Direktørens orientering: 
 
Generel status - orientering: 
Det går godt. Børnehaven har været i gang siden januar og 0. – 04. kl. er kommet retur i uge 6. 
Det går godt med at opfylde retningslinjerne da vi jo har prøvet det før. 
Fokus er at få overbygningseleverne og efterskoleeleverne tilbage hurtigst muligt. 
Der laves mange kreative tiltag i online undervisningen. 
Det er besluttet at vi sender et lille påskegave til eleverne i overbygning friskolen, efterskolen og 
personalet. 
 
Personale: 
Anne Kathrine Schjødt i friskolen har opsagt sin stilling fået job i Odense tættere på familien. 
Simone Østergaard Madsen vikar i friskolen for nuværende er tilbudt fastansættelse i friskolen fra d 
01.08.2021. 
Dorthe Elwarth er så småt tilbage fra sin sygemelding.  
William Fugl Wester ansat som ny musiklærer i efterskolen pr. 01.02.21. 
Rasmus Jakobsen er flyttet ind i tjenestebolig Nederbyvej 6 d. 01.02.21 
 
Økonomi: 
Er stabil vi forventer et årsresultat på ca. 1.700.000. 
 
Kursuscenter: 
Peter Banke er ansat som ny kursusleder i stedet for Lars Thomsen som går på pension. 
Det bliver nødvendigt med en overgangsfase hvor Lars Thomsen hyres ind som konsulent på grund af 
at mange kurser er flyttet til efteråret grundet covid 19. 
 
Udlejning: 
Vi forventer stadig at kunne udleje skolen i sommerferien. 
 
Coronanyt: 
Det er besluttet fra sundhedsmyndighederne at personalet skal testes 2 gange om ugen. 
Der har været lidt forvirring om hvorvidt de frie skoler kan få tilbudt test fra det kommunale system eller 
om personale på de frie skoler selv skal uddanne podere. 
Det er nu besluttet at de frie skole er omfattet af det kommunale testsystem. 
 
 

6.  Beskeder fra afdelinger: 
Meddelelser  
Børnehaven. Det går godt. De fleste børn er mødt frem hver dag. 
 
Eventuelle spørgsmål 
Ingen. 
 

7.  Proces omkring ansættelse af ny friskoleleder:  
Status og indstilling 
Se under formandens punkt. 
 

8.  Godkendelse af budget 2021:  
Budgettet blev godkendt. 
 

9.  Eventuelt: 
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