
          
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Fraværende: Niels Madsen, Preben Klarskov Hansen, Peter Dam 
 

1) Økonomi – herunder godkendelse af årsregnskabet. 
Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen og årsregnskabet.  
 

2) HP2022 – tilbagemelding fra udvalgene 
Der har været holdt møde i alle udvalg og der blev meldt tilbage fra udvalgene. 
 

3) Orientering om arbejdet med reform, arbejdstidsaftale og lokaleindretning 
Rammen om arbejdstid næste år er stort set på plads.  
Der er lavet planer om lokaleindretning og pedellen er i gang med at indhente tilbud. 
For øjeblikket er der mange forskellige ting i gang 
 

4) Orientering om organisering af skoledagen fra næste skoleår 
    På mødet orienteres om skoledagens længde og om konsekvenserne for SFO. 
    Der skal på den baggrund tages stilling til forældrebetalingen for SFO. 
Der bliver afholdt et møde den 2. juni, hvor der bliver orienteret om reformen. Forældrebetalin-
gen ændres ikke for SFO-en. 
 

5) Bestyrelsens bemyndigelse til div. indberetninger og indkøb  
• Undervisningsministeriet beder bestyrelsen bemyndige en person til på bestyrelsens 

vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.  
Bestyrelsen bemyndiger Lene Lykke til dette 
 

• Samtidig anbefaler ministeriet, at bestyrelsen fastsætter et loft for, hvor meget sko-
lens ansatte kan trække på skolens kreditkort.   

De lærere, der skal på lejrskole, udstyres med et Mastercard-Direct, hvor der er et hæveloft. 
 

• Bestyrelsen skal på mødet bemyndige to bestyrelsesmedlemmer til at til at indgå en 
fast kursaftale med Realkredit Danmark. 

Punktet tages op på næste møde. 
 

6) Planlægning af forældrekredsmødet den 23. april 2014 
Mødet blev planlagt. 
 

7a) Meddelelser 
Der skal ansættes en lærer til det nye skoleår. Der er ansøgningsfrist den 10. april med samta-
ler i uge 17. Michael Lykkegaard og Lars Frederik Henningsen deltager i mødet. 
 

 Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt 
 
____________________ ________________  _____________ 
  Lars Frederik Henningsen  Michael Lykkegaard      Jan Ballegaard 
. 
 
___________________                 ______________________ _______________ 
  Preben Klarskov Hansen     Mogens Madsen       Peter Dam 

 
__________________ 
    Niels Madsen 
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