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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Vi synger: 92: Hvad solskin er for det sorte muld 
(En rigtig friskolesang om livsoplysning ….) 
 
 
 
 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Der er startet en lille ukrainsk pige. 
Har fundet ny vikar. Louise Rask 
Der arbejdes med Temaer; Hvem er jeg? Med ro i 
sindet! Arbejdet med dufte,  
Vi kan finde 14 garderober mere i børnehaven, hvis vi 
kan finde plads til medarbejdernes tøj/ting andet sted. 
Fantastisk dag med bedsteforældre til juleafslutning i 
kirken før jul. 
 
Skolen: 
Vi havde en hyggelig og god december. 
En god julekoncert og en god juleafslutning. 
Der blev arbejdet godt med projekt af de fleste elever. 
En god proces, der kræver øvelse og gentagelser. 
 
Der er udarbejdet en procedure for vores 
bogføringssystem. Der er vedtaget en ny lov, der 
kræver en sådan. Vi har beskrevet, hvordan vi gør og 
hvordan vi agter at gøre i de forskellige situationer og 
arbejdsopgaver, der ligger i vores bogføring og 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 12.01.23 

Tid: 19.00-21.00  

Sted: Lærerværelset på Blære Friskole 

 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen (O) 
Jesper Andersen 
Ronni Hald 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Amalie Theilgaard 
Maria Schønning 
Ann Binderup 
Line Højgaard 
Morten Nebel (R) 
Fraværende: 
Kirstine Yde Lauritzen (afbud) 
Christian Rold (afbud) 
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administration. Det er ikke noget, der skal indsendes, 
men ligge klar, hvis STUK og eller revisoren ønsker at 
se den. 
 
Er ved at kigge frem mod skolefest og terminsprøver i 
februar. 
 
Se punkt 4 ang. server. 
 
Bestyrelsen: 
Info ang. bus og NT-besparelser: Kommunen har 
godkendt besparelser for busdriften. Indenfor den nye 
ramme vil vi i Blære ikke komme til at mærke de store 
besparelser. Dvs. ikke nogen væsentlig forringelse. 
Måske en anden bus, der dækker ind.  

3. Medarbejder-
situation: 

Vores faste vikar; Ida, rejser et par måneder til Asien, 
så vi skal nok have fundet en afløser. I børnehuset har 
de fået Louise Rask fra Skals. 

19.19
MN 
LH 

4. Økonomi: Regnskab 2022: 
Vores server og netværkscomputer er stået af på 
samme tid. 2 stk. der arbejdede sammen og sørgede 
for backup af hinanden. Det betyder, at vi pt. ikke helt 
ved, om vi har mistet noget data. Irene har derfor ikke 
kunnet arbejde på kontering og regnskab den sidste 
uges tid. Jeg har derfor ikke et konkret på resultatet 
for 2022. Vi har stadigvæk en formodning om, at vi 
rammer vores budget ganske godt, dvs. et overskud 
på omkring 150.000 kr.  
 
Møde i april den 17.04 kl. 17.00 med revisor. 
Efterfølgende alm. bestyrelsesmøde. 
 
Budget 2023: 
På bestyrelsesmødet i december blev der vedtaget et 
budget for 2023 med et resultat på ca. 420.000 kr. i 
overskud. 

19.20 
BS 
MN 

5. Arbejdsområder: Bygninger, energi og vedligehold: 
December har været en dyr måned i varme.  
Dejligt at vi nu kan komme over på hallens 
varmeanlæg, hvilket gerne skulle give noget billigere 
varme på sigt. Vi er i dag skiftet over. 
Varmen i børnehuset er blevet opdateret i juleferien. 
Der er temmelig varmt derovre nu. Der skal justeres 
noget hurtigst muligt. Der skal kalibreres igen. Lasse 
Flohr skal også lige tjekke, hvorfor oliefyret har kørt 
lidt de sidste dage. 

19.25 
BS 
MN 
LH 
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Der er pt. ikke nogen tæller på systemet, men vi 
betaler ud fra forskellen fra sidste år. I løbet af kort 
afholdes et møde mellem skolen og hallen for at få de 
sidste juridiske ting på plads. Vi kan søge om tilskud til 
alternativ energi (afgifterne). 
 
Det vil være godt at kunne natsænke og feriesænke på 
skole og børnehus. Måske vi kan spare energi på flere 
andre områder. Vi laver en gruppe (udenfor 
bestyrelsen) der har fokus på dette. Måske Christian 
vil stå for dette. 

6. Støtteforeningen: Morten og Line prioriterer ønsker. Herefter møde 
med støtteforeningen. 
Ønske om nye PC’er til lærer og pædagoger, samt 
andre småting, der kan gøre hverdagen bedre, bl.a. 
et par flytbare whiteboardtavler. Børnehuset vil rigtig 
gerne have en 6 personers klapvogn med motor. 
Husk vinduet i gavlen.  
Line og Morten aftaler møde med Claus. 

19.30 
BS 

7. Børnetal for 
Børnehus udfordrer 
os: 

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde ang. mange 
børn i børnehuset, blev der nedsat nogle grupper, der 
skulle arbejde videre. 
 
Det nedsattes en gruppe, der arbejder på en 
pavillonløsning, der kan være en midlertidig løsning. 
De fleste løsninger lyder dyre, men vi afventer 
tilbagemeldinger. 
 
Der nedsattes en gruppe, der arbejder på en mere 
fremtidssikret løsning med en renovering af det gule 
hus og/eller en ny bygning til vuggestue. Gruppen, der 
består af lokale kræfter, der tidligere har været med i 
byggeriet omkring Blære Multicenter, har været samlet 
d.d. kl. 17.00-18.30. Det blev besluttet, at der hurtigst 
muligt skal laves beskrivelser og tegninger, så der kan 
søges byggetilladelse hos kommunen. Gruppen vil søge 
midler og skaffe finansiering, samt stå for byggeri mm. 
Første møde med kommunen er rammesat til den 
25.01 kl. 09.00. 
 
Bestyrelsen skal have en repræsentant med i 
arbejdsgruppen. Bestyrelsen finder ud af, hvordan de 
vil være repræsenteret. Måske flere kan deltage på 
skift. 
 
Der blev drøftet mange muligheder og løsninger for 
den mere kortsigtede model. Bestyrelsen er villige til at 
finansiere flere forskellige modeller, der kan løse det 

19.35 
BS 
MN 
LH 
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høje børnetal i børnehuset de næste par år. En løsning 
kunne være at bruge loftet på forsamlingshuset til 
førskolegruppen en stor del af året. Det vil give ro, 
hvis man allerede nu ved, at det kan blive en løsning 
for en periode (eller 2). Det vil også give ”ro” til 
ombygning/byggeri af vuggestue på den anden side af 
vejen. Måske man også kunne bruge hallens cafeteria 
eller skolens SFO lokale. 
 
På meget kort sigt vil det være ønskeligt at få en 
skurvogn eller lignende til garderobe for bla. 
medarbejdere i børnehuset samt for børnehavebørns 
beskidte overtøj. Måske en anden løsning med flytning 
af garderobe, køleskabe, rengøring, osv. Børnehusets 
medarbejdere tænker videre. 
 
Morten og Line kommer med nyt udkast til 
informationsbrev til forældre og omegn. Det kommer 
på Intra, Facebookgruppe, Facebookside og evt. Blære 
side og ikke mindst også vores hjemmeside. 

8. Forældre-
engagement 

Hvor meget kan vi ”kræve” af vores forældre i forhold 
til arbejde for og med skolen. Skal det være muligt at 
betale sig fra noget?  Udsat til næste gang. 

20.20 
BS 

9. IT: Hvordan ser fremtiden ud ang. IT? 
Skal flere elever selv medbringe PC eller skal skolen 
investere? Vi håber at kunne indkøbe nye PC’er til 
medarbejderne via støtteforeningen.  

20.25 
BS 

10. Brugertilfredsheds-
undersøgelse: 

Hvad er resultatet af brugerundersøgelsen? 
Udsættes til næste gang, idet Kirstine ikke kan deltage 
i mødet. 
 

20.29 
KY 

11. Generalforsamling: Torsdag den 27. april er der generalforsamling. 
Hvordan skal programmet for arrangementet se ud? 
Da flere bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at 
genopstille til bestyrelsen, er der brug for nye 
kandidater til bestyrelsen. Tag gerne kontakt til 
potentielle kandidater, så vi have nogle klar i god tid til 
generalforsamlingen. 
 
Kan vi ændre datoen til onsdag den 26.04? 
Morten undersøger med revisor. 
AnneKatrine tager kontakt til hallen og forhører sig 
ang. underholdning til børnene. 

20.30 
BS 
MN 

12. PR: Videoer - hvordan bruger vi dem bedst? 
Facebookgrupper 

20.45 
MN 
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Jubi-land i efterårsferien 2023: OK, AnneKatrine står 
som tovholder. 

13. Kalender: 12.01: Bestyrelsesmøde 
01.02: Pædagogisk dag 
09.02: Bestyrelsesmøde 
16.02: Skolefest 
02.03: Bestyrelsesmøde 
18.04: Bestyrelsesmøde kl. 17.00 
27.04: Generalforsamling 

20.49 

14. Punkter til næste 
møde den 09.02:  

Opfølgning på økonomi og energi 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
Budget 2023 
Regnskab for 2022 
Børnehus og fremtid 

20.50 
BS 

15. Evt.: Indkøb hos Købmandsgården….. 20.55 
Alle 

16. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

  

    


