Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
21. april 2021 kl. 17.00 til 18.30

Tilstede

Navn

+

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

+

Heidi Flou Mikkelsen

+

Jane Pedersen

+

Stine Knudsen

+

Jette Vistesen

+

Maja Greve

Underskrift

Emne
1.

Velkomst ved formand:
Jørgen bød velkommen.

2.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 11.02.21: Godkendt

4.

Nyt fra formanden:

Velkommen til Heidi Flou Mikkelsen ny friskoleleder.
Vedrørende generalforsamling: Hanne Christensen ønsker ikke genvalg.
Jørgen opfodrer bestyrelsen til at komme med forslag til kandidater.
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5.

Direktørens orientering:
Generel status - orientering:
Der er en generel god stemning på skolen.
Personale:
Heidi Flou Mikkelsen er ansat fra 01.04.21
Henrik Juhl årsvikar i efterskolen er blevet fastansat fra 01.08.21
Benjamin Mortensen årsvikar i efterskolen fortsætter i et årsvikariat mere fra 01.08.21
Daniel Bjørn årsvikar i efterskolen er blevet fastansat fra 01.08.21
Mette Fabricius efterskolelærer har opsagt sin stilling pr. 31.07.21
Kathrine Rand Henriksen barselsvikar stopper pr. 31.07.21
Dorthe Elwarth forventes fuld raskmeldt pr. 01.08.21
Jonas Schjødt har opsagt sin stilling pr. 31.07.21
Der er 2 stillinger i friskolen slået op.
Kursuscenter:
Kursusafdelingen er startet op med kurser i uge 16 og der er god søgning. En del kurser er flyttet fra
efterår 2020 og forår 2021 til efteråret 2021.
Madkundskab er et nyt kursustilbud.
Kurset skal delvis foregå i skolens hjemkundskabslokale. Lokalet er ikke tidssvarende længere hverken
til friskoleundervisning eller kursus derfor er det besluttet at det skal renoveres. Dette forventes
iværksat i efteråret 21.
Danes forventer at afholde deres sommerkursus på Balle hvis restriktioner i forhold til Corona tillader
det.
Coronanyt:
Det kan til tider være en udfordring at orientere sig i regelsættet omkring covid 19.
Vi forsøger på bedste vis at overholde retningslinjer og instrukser.
Børnehaven har været ramt af coronaudbrud i uge 13 og 14
Genåbningsstatus:
Genåbningen er kommet godt i gang.
Efterskolen tager på lejrskole i Blokhus i uge 21 hvis restriktionerne tillader.
Friskolens overbygning tager på lejrskole i luksussommerhuse hvis restriktionerne tillader det.
Opstart friskoleleder:
Heidi præsenterede sig selv.

6.

Beskeder fra afdelinger:

Trine: Intet at berette
Heidi: Har fået en rigtig god start og alle har taget godt imod hende.
Maja: Der arbejdes på at tiltrække børn til børnehaven.

7.

Diskussion af forretningsorden og mødeform:

Det er aftalt at Jørgen og Mette Marie kommer med forslag til ny forretningsorden og
mødestruktur.
8.

Status byggeri:

Det blev besluttet at byggeudvalget Jørgen, Henrik og Søren arbejder videre med planlægning af
proces vedrørende masterplanen for byggeriet.
Ballevej 55 er sat til salg. Bestyrelsen har besluttet at der gives et bud på huset hvis det er muligt at
anvende det til andet end beboelse.Dette undersøger Søren ved Vejle kommune.

9.

Gennemgang af regnskab 2020:

Gennemgang af årsrapport ved Steen Pedersen fra Bdo.
Årsrapporten blev godkendt.
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10.

Eventuelt:

Generalforsamling er planlagt til tirsdag d. 25.05.21 kl. 18.30.

696

