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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 8/2 2023 kl. 17.00 – 20.00 

 

Vi mødes i skolens spisesal til et ok måltid. 

Efterfølgende rundtur byggeri. 

 

 

 

 

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: tjek 

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

4.  Nyt fra formanden. 
- Ny dato bestyrelsesmiddag arbejdes der på. Forslag til dato kommer. 
- Jørgen Lassen har fået en henvendelse fra en forælder i friskolen. 

Formanden giver udtryk for at det er en ledelsessag og ikke en 
bestyrelsessag. 

 
5. Direktørens orientering: 

- Generel status – orientering. 
Det går godt i afdelingerne, vi har haft en del sygdom i efterskolen. 
Henvendelse fra en forælder fra friskolen omkring 5. klasse. 
Sagen diskuteres og gennemgåes. 

- Personaleinfo. 
Dorthe Elwarth er stoppet i friskolen. 
 

- Markedsføring. 
Vi mangler 9. klasses elever i efterskolen og vores spring/adventure elever. 

- Økonomi. 
Vi er ikke færdig med regnskabet endnu, men det kommer, når det er klar. 
Det gennemgås på næste møde. 
 

- Besøg fra politikker. 
Vi får besøg af politiker, Anni Mathiesen til en snak omkring efterskolernes 
situation. 

- Møder/arrangementer (Rejsegilde + Efterskolemøde). 
Der er rejsegilde tirsdag d 21/ 2 kl. 14.00.  
Torsdag d. 23/2 kl. 17.30 er der møde for ledelse og bestyrelse på Vandel 
Efterskole, hvis der er nogen der er interesserede, skal man melde tilbage til 
Søren inden vinterferien. 

 
6. Information fra afdelingerne. 

Generel status. 
 

Efterskolen:  
Super skitur.   
Vi mangler 9. klasses eleverne og spring/adventurelinjen. 
Friskolen:  
Dorthe Elwarth er stoppet. 
Børnehaven:  
Det går godt i Børnehaven. 
Kursus:  
Det er et godt tal i kursusafdelingen. 
 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 
Alt godt 
 

8. Status på byggeri. 
Byggeriplanerne går som de skal. De regner med at overholde deadline.  

Der er nogle ting undervejs som der skal snakkes om, men vi holder planen. 
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9. Ledermøde – konklusioner på visionsmøde. 
- Bilag med konklusioner fra ledermødet vedlagt. 
- Søren uddyber på mødet til efterfølgende diskussion. 

Der arbejdes videre med processen i ledergruppen, men også at inddrage 
medarbejdergruppen. 

10. Efterskolepolitik – kommende udfordringer. 
- Økonomi. 
- Alderstrin. 
- Indhold. 
- Hvor står Balle? 

Der var en god snak om, hvor Balle står og hvad der kan være en god ide for Balle i 
forhold til den politiske dagsorden. 
 

11. Evt. 
 

 


