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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

1. Godkendelse af 
referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 
03.02.22 og 
opfølgning på 
opgaver: 

Vi starter med en sang: 136; Det er i dag et vejr 
 
 
 
Referater fra de seneste møder printes ud, så de kan 
skrives under. 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Personalet er langt om længe fuldtallet igen efter 
meget sygdom. 
Der mangles nogle timer i børnehuset. Det er 
rotationsvikaren, der mangler. Vi sætter den op til 20 
timer og håber, at der kommer en ny. 
Der har været god hjælp fra forældre under sygdom. 
God søgning til vuggestue. Måske 16 fra 1. april. 
Et barn stopper til maj og starter i Aars 
MUS-samtaler i maj måned. 
Besøg af Bodil ang. tilsynsrapport. Godt tilfreds. 
Handleplan justeret med større fokus på 
medarbejdernes udvikling. Næste gang bliver vores 
tilsyn på lige fod med øvrige børnehuse. 
Der bygges madpakkehus i den kommende uge. 
Regnvandsbeholderen, der står mellem skole og 
idrætshal skal flyttes om til madpakkehuset, så 
regnvandet kan opsamles og bruges. 
Har fået 5.000 kr. i en donation til en el-cykel. Resten 
finansieres af egne midler samt støtteforeningen. 
 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 03.03.22 

Tid: (18.30) 19.00-21.05  

Sted: På lærerværelset på skolen 

 

OBS! KUN bestyrelsen møder 18.30-19-00, hvor 

”det lukkede punkt” afvikles. 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen 
Anne Stærk 
Jesper Andersen 
Line Højgaard 
Ann Binderup 
Maria Schønning 
Morten Nebel 
Fraværende: 
Amalie Theilgaard (afbud) 
Christian Rold (afbud) 
Ronni Hald (afbud) 
Anne Catrine Boelt Larsen (afbud) 
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Skolen: 
Der har været afholdt terminsprøver og skolefest i uge 
7. Vi har ad flere omgange snakket dagsrytme. Efter 
vinterferien lægger vi fællessamlingen op som første 
aktivitet, så det bliver til en slags morgensang. 
 
En elev stopper i den store gruppe, og der har været 
en forælder, der har spurgt ind til fremtiden for denne. 
Vi skal have gang i samarbejdet med Overlade. Det er 
noget, vi skal have en del fokus på. Der må godt 
bruges nogle ressourcer på dette, så vi ikke 
mister de store. Der mangler en ”samler” blandt i de 
store til at tage initiativ til noget fællesskab. Måske 
indkalde til et møde med forældre? 
 
Jeg har lavet en konklusion og en handleplan på UMV 
der blev lavet i 2021. Den bliver lagt på hjemmesiden, 
som lovbefalet. Der er mange fine tilkendegivelser fra 
eleverne. Det eneste, jeg tænker, der giver anledning 
til bekymring er, at flere har givet udtryk for, at de kan 
føle sig ensomme. Det har vi allerede sat nogle ting i 
værk for. Samtidig giver alle elever udtryk for, at de er 
glade for deres skole, lærere og klassen, samt at 
undervisningen er god, og at de lærer noget. De er 
også glade for skolens rammer både inde og ude. 
 
Bestyrelsen: 
Brian og Morten har været til møde ang. grusgraven, 
der skal etableres tæt på friskolen: 
Der kommer en høringsperiode senere. 
Vi kan ”kun” komme med forslag til, hvordan vi bedst 
kan leve med den. Der kommer en støjvold, 
sandsynligvis et hegn mod skolen, samt nogle skilte, 
så der ikke kommer lastbiler tæt på skolen. 
 
Kunne man forestille sig, at vi kunne komme i spil til 
de kommende Ukrainske flygtninge, der også kommer 
til Vesthimmerland i de kommende uger/måneder. 

3. Medarbejder-
situation: 

Der har været mange syge af corona i Børnehuset, 
hvilket har givet en del udfordringer i løbet af februar.  
I skoledelen har der også været sygdom, men 
heldigvis kun få stykker ad gangen. 
Vi sætter Pernille lidt op i tid i Oasen, så støttetilbuddet 
hænger bedre sammen. 

19.15
MN 

4. Økonomi: Resultat pr. 31.12.21:  
Lige nu ligger overskuddet på ca. 625.000 kr. Herfra 
kommer afskrivninger og evt. anlægsaktiver fra sidste 
år, der kan betyde, at vi forventer at ende på ca. 

19.20 
BS 
MN 
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500.000 kr. 
 
Budget for 2022:  
På sidste møde viste det et overskud på ca. 268.000 
kr.  
 
Budgetopfølgning pr. 28.02.22:  
Umiddelbart viser budgetopfølgningen et underskud på 
ca. 150.000 kr. Likviditeten viser dog kun et minus på 
ca. 20.000 kr. i forhold til udgangen af januar. Der er 
flere større betalinger i januar/februar, som påvirker 
resultatet, samt nogle refusioner og tilskud, der 
mangler. 
 
Der er økonomimøde onsdag den 20. april kl. 17.00, 
hvor både Jane og Jakob deltager. Her gennemgås 
regnskabet forud for generalforsamlingen torsdag den 
28. april. 

5. Tinglysning: Orientering ang. manglende tinglysning af skolen i 
forhold til ejendomsskat mm.: 
Brian: 
Jeg har talt med juristen, og det er ikke noget 
problem, at handlen ikke er tinglyst, da friskolens lån 
er optaget via Kommunekredit og de stiller garanti for 
bygningen. Det er kun i tilfælde, hvor der kommer en 
3. part ind i billedet, at det kan blive et problem. 
Friskolen har ikke planer om at optage banklån, men 
skulle dette behov komme, så skal vi kontakte 
kommunen og finde en løsning.  
 
Overlade har samme udfordring, og de har fået et 
tilbud på brandsikring på 70.000 kr., og det er hvad 
der skal til bygningsmæssigt, hvis vi engang skal have 
det tinglyst. 
 
Så det handler mere om, at den viden vi har fået her 
vedr. tinglysning/brandsikring, er tilgængelig for 
skiftende bestyrelser. Som sagt vil kommende 
friskolebestyrelser, hvis de ønsker at optage et lån, 
vide, at de skal kontakte kommunen og få bragt 
tinglysningen i orden. 

19.35 
BS 

6. Evaluering af Oasen: Vi har nu haft gang i Oasen i knap 2 måneder. Hvad er 
status i øjeblikket? 
Morten: 
Oasen er blevet indrettet, så alle støtteelever har deres 
eget rum, hvor de har nogle af deres egne ting. 
Vi har tilpasset skemaet nogle gange, så flest mulige 
elever kan få mest muligt hjælp. Timetallet er sat lidt 

19.40 
BS+ 
MN 
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op, da vi havde brug for større fleksibilitet i forhold til 
nogle elever. Vi er på rette vej. Både praktisk og 
økonomisk tror jeg det bliver den helt rigtige løsning, 
som vi kan arbejde videre med fremadrettet. 
Det går bedre og bedre. Der er mere ro omkring det, 
og der er bedre struktur. Vi er stadig ikke i mål. 
Info om Oasen igen i et nyhedsbrev. 

7. Arbejdsområder: Lønpolitik og arbejdstidsaftaler: 
Arbejdsgruppen har været samlet én gang. Der 
arbejdes på et udkast, hvor lønpolitik og 
arbejdstidsaftaler hænger sammen. Der arbejdes på en 
formulering, der tager udgangspunkt i skolens værdier, 
så lønpolitikken også bliver et middel til at nå skolens 
målsætninger. 
 
Bygninger og vedligehold: 
Har vi et tidspunkt for møde med Bestgreen? 
Vi tager det op igen næste gang. 
 
Plan og pris for udskiftning af fuger (Jesper/Christian) 
Vi er blevet anbefalet at få professionelle til at gøre 
det. All inklusive: 17.000 kr. + moms.  
Med hjælp kan vi få det for 8.500 kr. + moms. 
Vi sætter i gang uden medhjælp. (Jesper) 
I forbindelse med etablering af dørhul mellem 2 rum i 
børnehuset, skal der undersøges ang. vægt ovenfra, så 
evt. bjælker kan understøttes i forbindelse med at 
hullet etableres. Dette sættes i gang. (Jesper). 
 
Samarbejde med støtteforening, pedelkorps, 
frivillige:  
Hvad skal støtteforeningens rolle være? Hvad er det 
støtteforeningen skal arbejde for at rejse penge til, og 
hvad skal deres nuværende midler bruges til?  
Brian og Morten holder møde med støtteforeningen 
torsdag den 03.03.22 forud for bestyrelsesmødet. 
Helst ikke til drift! Lønninger, vedligehold. 
Gerne give til MEMO-danmark 
Give tilskud til vindue i gavlen. 
Giver madpakkehus til Børnehuset. 
Ønske om en liste for de kommende år. 
Også en liste over udskiftning af vinduer og andet 
vedligehold, som de vil forsøge at søge fonde/tilskud 
til. 
 
Morten har møde med nogle af de frivillige på mandag 
ang. fællesspisning om fredagen. 
 
Vi indkalder til et møde med pedellerne. Måske tilbyde 

19.50 
BS 
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et fast arrangement med kaffe, brød, kage og arbejde? 

8. Generalforsamling: Forberedelse af generalforsamlingen torsdag den 28. 
april. Vi laver fællesspisning og sangaften 
Dagorden - Brian 
Indkaldelse – Brian+Morten 
Valg af dirigent – Mette; præsten 
Valg til bestyrelsen: Jesper, Amalie, Ronni, (Anne) 
Valg af suppleanter:  
Valg af tilsynsførende: Vi kan ikke genvælge Lene. Hun 
har siddet den periode hun må. Hvem vælger vi? Brian 
hører Lene. 
 
Brain tager teten. Kan vi have børnene med, så 
forældrene nemmere kommer? 

20.15
BS+ 
MN 

9. Arbejdslørdag: Forberedelse af arbejdslørdagen den 7. maj. 
Hvad skal vi have lavet? Christian og Jesper 
Hvem står for de enkelte opgaver? 
Anne og Anne Cathrine står for mad og hygge. 
Morten er forhindret i at være med! 

20.30 
BS+ 
JA+ 
CR 

10. Messe i Aars: I weekenden den 26.-27. marts er der messe i Aars 
Messecenter, hvor vi som skole har en stand. Hvem 
påtænker at deltage i løbet af weekenden?  
Lørdag: Xander, Morten 
Søndag: Elsebeth, Evt. Line 

 

11. Din vision er vores 
vision: 

Tilbud om deltagelse i nærmiljøet: 
Kommunen har vedtaget en ny landdistriktspolitik, og 
der oprettes et visionsråd.  I den forbindelse vil det 
være godt at friskolen selvfølgelig bakker op, fordi det 
er i vores interesse og kan styrke os i de fire 
byer.  Opstartsmøde 6. april i Gundersted Multihus kl. 
19.00. Elsebeth er med i dette arbejde. Brian deltager. 

20.45 
BS 

12. Kalender: 08.03: Fællesmøde for alle medarbejdere 
14.03: Ledernetværksmøde hos os 
26.03: Messe i Aars 
27.03: Messe i Aars 
31.03: Bestyrelsesmøde 
20.04: Møde med revisor ang. regnskab for 2021 
26.04: Besøg af familieklub fra Himmerland (Morten) 
27.04: Morten til ledermøde i ledernetværk 
28.04: Generalforsamling 
30.04: Indvielse af udearealer omkring skolen 
07.05: Arbejdslørdag 

 

13. Punkter til næste 
møde den 31.03.22:  

Arbejdslørdag 
Generalforsamling 

20.50 
BS 
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14. Evt.: Billeder til hjemmeside af bestyrelsen. Tages i 
forbindelse med mødet. 

20.55 
Alle 

15. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Ikke noget. Der blev besigtiget det kommende ”hul” i 
væggen i Børnehuset (Jesper og Line). 

18.30 

 


