Referat af bestyrelsesmøde 13/2 2019 kl. 17.30
Deltagere: Morten Nøhr, Preben Krøldrup, Heidi Birch, Birgitte Olesen, Sarah Ann
Kristensen, Nicolai Jørgensen. Fra skolen: Jesper, Mark, Stinne
Afbud: Jan Bruun
1. Dagsorden godkendt
2. Referat godkendt
3. Underskrifter
4. Siden sidst
- 142 elever på nuværende tidspunkt - 135 i budget for foråret
- 159 tilmeldt næste skoleår - 8 drengepladser tilbage
- Gangflyt i januar
- Terminsprøver i fred og ro
- Temauge i uge 7 “Tag stilling”
5. Bestyrelsesarbejde på efterskoler
God og oplysende kursusdag
6. Ejendomsudvalget
Ejendomsudvalg: Status på tjenesteboliger - JL orienterer personalet snarest
vedrørende tjenesteboliger
Jesper er i dialog med lodsejere om shelterplads. Tanker om foredragssalen som
auditorium. Derudover proces til den store udvidelse - skal det være en hal? Alle skal
komme til orde inden beslutning. Stråværket er skrinlagt, men vi tager idéer fra
processen med.
Ejendomsudvalget finder en dato til møde i foråret.
7. Økonomiudvalget
● Budgetopfølgning 18/19 - Der kan komme ændringer i revisionen. Vi regner
med at ende med et overskud på ca en million. Spørgsmål til rejse til Paris:
150.000 dyrere end budgetteret pga mange deltagende. Derudover blev
aktiviteter dyrere end forventet.
● Januar 2019: Lilians barselsvikariat er ikke deri. Obs på lærerløn.
● Nykredit kommer 26/2
8. Personaleudvalg
● Ny APV er igangsat med frist i uge 9. Spørgsmålene er specifikt dem, der var
røde/gule i APV fra forår 2018, som omhandlede trivsel. Undersøgelsen er
anonym.
● Bestyrelsen kan sundhedsforsikres. Jesper kan undersøge mulighederne for,
om skolen må betale sundhedsforskring inden for regler om bestyrelse. Og

ellers en reduceret pris. Udgifterne for HU til sundhedsforsikringen er ca.
60.000 om året.
9. Skolekredsen
● Siden sidst - Saras bageforedrag. Vi finder en mødedato snarest.
● Generalforsamling: 23/4.
10. 100 års jubilæum
Elevforeningen ønsker at være en del af arrangementet. Der skal være en drejebog
eller handleplan.
Dato: 3/11 2020
Ønsker:
● Jubilæumsfest i hallen. Åbent for tidligere elever med tilmelding.
Messecentret kan holdes i baghånden, hvis der kommer mange.
● Opsamlingsbusser til og fra større byer. Et musiknavn.
● Desuden reception.
● Jubilæumsskrift
● Løb på banestien - Hundrede års stien?
● Status på familiehøjskole (Sara?)
● Udvalg: Elevforening, bestyrelse, medarbejdere
11. Selvevaluering af værdigrundlag
Aftenlærermøde 26/2 og 2/5 kl. 18-21.
Det besluttes, at 2/5 bliver fælles aftenmøde om værdigrundlag og udvalg til 100-års
jubilæum. Planlægges i FU.
12. Møder i skoleåret 18/19
Onsdag 27/3
Generalforsamling 23/4
Aftenmøde om værdigrundlag 2/5 (ny bestyrelse)
13. Eventuelt
Skal der laves årshjul - hvad er man forventet at deltage i henover året. Jesper:
Efterskolernes dag, generalforsamling og 6 bestyrelsesmøder om året. Derudover
udvalgsarbejde.

