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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødeonsdag den 24/8 2022 kl. 17.00 – 
20.00 

24. august 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  

+/- Anja Kamp Damsgaard  

+/- Søren Spanggård Petersen  

+/- Trine Bjørn Leth  

+/- Olav Lund  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand samt konstituering af ny bestyrelse. 
- Præsentation af deltagere med personlige fokuspunkter. 
- Konstituering af bestyrelse, Jørgen Lassen genvalgt som formand og Karl 

Plougstrup genvalgt som næstformand. 
 

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

4.  Nyt fra formanden. 
- Kalenderen med møder 
- Dato for nytårskur kommer. 

 
5. Direktørens orientering: 

- Generel status – orientering. 
God opstart i skolerne. 
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- Personaleinfo. 
Nye ansatte i efterskolen Carl Valdemar, Lisbeth, Juliane, Louise. 
Nye i Friskolen, Anton vikariat i friskolen og Alexander i SFO´en. 

- Markedsføring. 
PR i kursusafdelingen er blevet optimeret. 
Digitale platforme er et fokus. 
 

- Byggeri. 
Byggeriet er i gang, gravearbejdet starter på mandag. 
 

- Økonomi: 
Vi skifter bank til Nordea. 
Der er budgetovervejelser i forhold til forbrug af varme/el. 

 
6. Orientering om afdelinger ved Søren. 

Friskolen: Stine, ny friskoleleder er godt i gang. Vi vil gerne have flere elever. 
Efterskolen: Godt i gang, har en enkelt pigeplads. Vi har lavet et skriv på sidste års 
evaluering som kommer på bestyrelsesmødet. 
Børnehaven: 31 børn i børnehaven, udeområdet er blevet ordnet.  
Kursusafdelingen: Rekordantal af kursister i 2022. 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 
Vi er kommet godt fra start. 
 

8. Godkendelse nye elever friskole. 
Forældrene til følgende elever godkendes som skolekredsmedlemmer: 
Villum Seneca, Annebelle Peng Hansen, Jonathan Højgaard Smidstrup,  
Lauge Friderichsen Sørensen, Jacob Due Kvistgaard 

9. Betalingsrater friskolen. 
- Der besluttes et skift fra 12 rater til 11 rater. Dog samme samlede beløb. 

 
10. Bankskifte. 

- Info og underskrifter. 
 

 
11. Temaer det kommende år: 

- Forskellige forslag præsenteres fra Søren: 
Digital dannelse, robusthed, trivsel, bæredygtighed, invitere afdelingsledere 
med. 

- Ønsker fra Bestyrelsesmedlemmer præsenteres, 
Det gode arbejdsliv, supervision, Lærerne, fastholdelse og trivsel. 
Robusthed, Sparring for lærerne i forhold til børnene og vanskelige opgaver. 
 

 
12. Evt. 

Bestyrelsen er informeret om, at vi ændrer retningslinjerne for valg af tilsynsførende til at 
følge de gældende regler for valg af dette. 

  

 


