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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

14. marts 2022 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+/- Jørgen Lassen  

+/- Henrik Kristiansen  

+/- Christa Skelde  

+/- Karen Møller Winther  

+/- Tinne Drejer Steffensen  

+/- Karl Plougstrup  

+/- Trang Truong Laursen  

+/- Jens Overgaard  

+/- Søren Spanggård Petersen  

+/- Trine Bjørn Leth  

+/- Stine Knudsen  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand: Tjek 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: Tjek 

4.  Årsregnskab – gennemgang ved revisor. 
Årsregnskabet er gennemgået af revisoren. 
 

5.  Nyt fra formanden. 
Byggeriplanerne vendes og status fremlægges. 
De 4 der er på valg i bestyrelsen ønkser genvalg. 

6.  Direktørens orientering: 
                  Generel status – orientering. 
                  God stemning i huset, dejligt med normalitet overalt i huset. 
                  SU møde i personalegruppen, vi arbejder bl.a.med  
                  konceptet omkring MUS. 
                  Vi oplever god søgning i alle afdelinger. 
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- Personaleinfo. 
Vi søger 2 nye gymnastiklærere, Benjamin skal til at læse, Malene skal på 
barsel. 
Birgitte og Stephanie nye ansatte på kontoret. 
 

- Markedsføring. 
Vi reklamerer stadig lidt ekstra for vores 9. klasser i efterskolen. 
 

- Byggeri/udbud/økonomi. 
Der arbejdes stadig i udvalget på at få landet en aftale. 
Der er forskellige aftaler i spil. 

- Foredrag 1/4 – invitation. 
Bestyrelsen er meget velkommen.  

 
7.  Information fra afdelingerne. 

- Generel status. 
Efterskolen:  
Skolen er fyldt op næste år. 
Skituren står for døren. 
Friskolen: 
Vi får mange henvendelser fra familier 
Vi vurderer på situationen omkring skolens bustilbud. 
Børnehaven: 
Det går godt, førskolegruppen starter i skolen 1. april. 
Kursusafdelingen: 
Der er meget travlt i kursusafdelingen. 

 
8.  Nyt fra medarbejderrepræsentant: 

                  Det går godt i afdelingerne. 

9.  Efterskolens 9. klasse 
- Opfølgning på diskussion, samt beslutning om fremtidigt optag. 

Der diskuteres fordele og ulemper for at have 9. klasser. 
Vi ser på svar udviklingen i den kommende tid og vurderer løbende 
hvordan situationen er omkring søgningen af 9. klasser til Balle og til det 
generelle efterskolebillede. 

10.  Valg af tema til selvevaluering i efterskolen - beslutning. 
- Ledelsen foreslår et fokus på den enkelte elevs opfattelse af fællesskab, 

samt den enkelte elevs personlige trivsel, herunder afklaring i forhold til 
kommende studievalg. 
Det besluttes af bestyrelsen at ovenstående er fokus. 

11.  Skolediskussion (nyt tema) – muligheder i de frie skoler. 
- Som fri skole har vi mulighed for at ”tænke ud af boksen”. Både i friskole, 

efterskole (og børnehave). Udnytter vi disse muligheder nok?  
- Er der plads til det i forhold til krav fra samfund og omgivelser? 
- Er der rum nok for kreativitet? 
- Er der fokus nok på hovedsigtet i forhold til livsoplysning, personlig 

dannelse og demokratisk dannelse? 
 

Der debatteres om ovenstående og vurderes på ovenstående punkter som et led i en 
dialog omkring kerneopgaven. 
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12.   Evt. 
Ingenting under punktet. 

 


