Forældrekredsmøde tirsdag d.
26.4. 2016 kl. 17-19 i skolens
fællessal
Dagsorden
1.

Valg af dirigent – Rasmus Bunten

2.

Valg af referent – Jakob Kleist

3.

Skolens beretning. V/ skoleleder Tine
Kristiansen

4.

Spørgsmål til udsendte reviderede og
godkendte årsregnskab 2015. V/
økonomiudvalget (bilag)

5.

Spørgsmål til udsendte og godkendte budget
2016. V/viceskoleleder Jakob Kleist (bilag)

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
To medlemmer skal vælges for tre år og
følgende er på valg:
• Trine Spelling-Lund: Ønsker
genvalg.
• Gorm Truelsen: Ønsker
genvalg.
Bestyrelsen indstiller til forældrekredsmødet,
at Trine Spelling-Lund og Gorm Truelsen
genvælges.
Det er muligt at stille op eller opstille
kandidater på selve forældrekredsmødet.
Valg af suppleanter.
Der skal vælges to suppleanter for en etårig
periode, følgende ønsker at genopstille som
suppleanter:
• 1. suppleant Anne Marie
Larsen
• 2. suppleant Debbie Denice
Thompson
Bestyrelsen indstiller til forældrekredsmødet,
at Anne Marie Larsen og Debbie Denice
Thompson vælges
som suppleanter til
bestyrelsen.
Det er muligt at stille op eller opstille

Referat:
Velkomst v/ Gorm
1) Valg af dirigent – Rasmus
Bunten
- Der er ingen indkomne
forslag.
2) Valg af referent – Jakob Kleist
3) Skolens beretning – Skoleleder
Tine Kristiansen. Den skriftlige
beretning kan læses i
bestyrelsen åbne dokumenter
Spørgsmål til beretningen:
-Kan skolepengene stige for at
finansiere renovering og være
med i CBP: Skolepengene stiger
ikke yderligere nu. Ud over
naturligvis pristalsreguleringen.
Der er afsat midler i budgettet
både til CBP og
renoveringsopgaver.

kandidater på selve forældrekredsmødet.
7.

Evt.

- Hvad kan CBP bidrage med
set i forhold til skolen?
Der er en god mulighed for at
komme til at samarbejde på
tværs af institutioner og
dermed bidrage til elevernes
læring.
- Forslag omkring FaceBook
og renoveringsweekend. Evt.
bidrag til elementer til
køkken.
Det vil vi tage med videre til
pedel og i bestyrelse.
Spørgsmål til økonomi.
Likviditet, egenkapital.
- Det er vigtigt for os at
understrege, at skolen ikke
skal skabe overskud som en
produktionsvirksomhed, men
vi har nogle lån som vi skal
afdrage på, så derfor stiger
egenkapitalen. Og så er det
vigtigt i forhold til vores
økonomiske forpligtigelser
hver måned at vi har en
rimelig likviditet – på ca. 1

million kroner.
Spørgsmål til legeplads.
- Underlaget bliver genlagt,
når vejret tillader det.
Beretningen er godkendt.

4) Godkendt er årsregnskab 2015
: Vedtaget
5) Godkendt er budget 2016
: Vedtaget
6) Valg til bestyrelsen:
- Trine Spelling-Lund
- Gorm Truelsen
7) Valg til suppleanter
- Anne Marie Larsen
- Debbie Denice Thompson
Alle blev genvalgt.

Evt.
- Opfordring til en kort

gennemgang af regnskab og
budget på
forældrekredsmødet. Bare
på projektor.
- Opfølgning på rengøring.
Der gives udtryk for at
rengøringsstandarten skal
højnes i Lille Hus, Ledelsen
følger op på det.
- Toiletproblematik: Alle vores
toiletter bliver nu gjort rent
to gange om dagen.
Evt. MORMOR kampagne
med Elevrådet igen. Evt.
piktogrammer hos de små
elever. Evt. pige og drenge
toiletter.
- Rygning er stadig et problem
med ved portene fra HF og
VUC. Ledelsen tager kontakt.
- Ugeskemarevolutionen blev
rost – eleverne er glade for
det og lærer meget.

Forældrene opfordrede til at
brande skolen på denne
metode ud over alle de
andre spændende ting,
skolen arbejder med.

Skolen er vært ved en kop kaffe og et stykke kage.

