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Dagsorden til bestyrelsesmøde  
 
Tid: Onsdag den 21. September 2022 kl 18.30 - 21.30  
 
Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Anders Brixner, Anni Norddahl,  
Stig Kjeldbjerg, Matthew Kennedy, Andreas Kirk, Søren Fly,  Pedro Martinez, Anne 
Sofie Strøm og en lærerrepræsentant 
 
 
Forplejning: Dagny trådte til isf. Charlotte 

 
1. Orientering om økonomi og balance (Anders/Pedro)   

Saldobalance pr 30.6.! i forhold til budget: 
Skatter og afgift er på 107%! Varme og energi er allerede overskredet 
med 64 og 113 % i hh. skole og børnehave/vuggestue.  
 

2. Orientering fra: 
Vuggestue & Børnehave (Andreas/Søren) 
Søren orienterede, de har det godt i bh/vuggestue, med små knaster 
som håndteres professionelt.  
Andreas spørger om søskende garanti- svar søskende prioriteres. 
Priser for vuggestueplads er lave sammenlignet med FMK. 
Forældrerådets rolle? Forslag til beskrivelse - Søren og forældreråd. 

     
Lærergruppen (...) Pedro orienterede bl.a. om lejrskole. En dejlig og 
positiv oplevelse.  

  
Skolen (Pedro) 
Forslag om frivillig influenza vaccination til personale- vedtaget. 
  

 
3. Løbende sager  

- Hvor langt er vi? Renovering bh/vug (Anders) 
Søren P er tovholder på tegninger i samråd m Anders 

- Hvor langt er vi med prioriteringsliste af arbejdsopgaver (Anders) 
Hulmursisolering udført, kloakalarm bestilt, udskiftning af vinduer dør 
i kvist, Velux vinduer og rep af vindskeder- tilbud revideret 153.000. 
Sættes i gang.  
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- Evaluering Arbejdslørdag 
Effektivt arbejdshold- gengangere, flere må aktiveres. Skolekreds og 
bedsteforældre må gerne deltage. 

 
- gavepolitik (Anne Marie og Stig) 

Runde fødselsdage, 10 jubilæum, bryllup. 400 kr. 
 

4. Kommende arrangementer/opgaver  
- Ansættelse af ny rengøring  (Anne Sofie/pedro) 

Stillingsopslag på 20 t/uge. Kan evt. deles op i to mindre stillinger. 
Ansættelsesudvalget (Anne Marie, Anne Sofie, Ann) laver opslag. 

- Energiforbrug denne vinter - hvor kan vi forbedre/spare? (Anne Sofie) 
Vaner tilpasses- døre, vinduer, lys- indkøb af dagligvarer. 
Varmesystem (Finn) tilpasses åbningstider. Beklædning inkl. fodtøj, 
tilpasses sænket temperatur i lokalerne. Børnehave og vuggestue 
fritages. 

 
5. evt.  Lucia arrangement. Forslag - Maria Storm orienterer til morgensang. 

PR-udvalg sørger for merchandise. 
 

6. evt. lukket punkt. 
 


