
Til medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Frederiksværk, den 11.12.2014 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 10.december 2014. 

 

  

Tilstede: Erik Winther, Birgitte Benzon Bang, Michael Thomsen, Ole Olsen, Klaus Bertelsen, 

Johnny Simonsen 

 

Afbud: Bodil Nørregaard, Søren Møller, Alette Rasmussen, Helle Lunderød, Christoffer Gahrn, 

 

1. Dagsordenen blev godkendt  

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

3. Skolens officielle facebook profil er ved at være klar og vil fungere efter jul. Der har været 

nogle tekniske problemer med at forene den officielle og uofficielle profil, men de skulle 

kunne løses. 

Vi arbejder med at ændre og forbedre orienteringsaftenen. Mere fokus på orientering og 

elevdeltagelse. 

Det indledende supervisionsprojekt er ved at være færdigt. Erfaringer opsamles fra lærerne. 

Det er blevet taget godt imod af lærerne. 

Et meget detaljeret årshjul er blevet udarbejdet, så alle ved årets start ved, hvad der sker i 

løbet af skoleåret. 

Vi er ved at indsamle navne på ambassadører, altså tidligere elever, der kan fortælle noget 

om, hvad skolegangen her har kunnet bruges til. 

4. Et bilag med oversigt over de partnere vi samarbejder med lokalt blev præsenteret. Der var 

en kort diskussion af, hvordan vi kunne inddrage erhvervslivet bedre. Den sikreste vej ville 

være at gå over F5. De har alle kontakterne. 

5. Regnskabet for 2014 vil formentligt ikke udvise et overskud, men lige balancere. Det 

accepterede bestyrelsen, men mente at det fremover var vigtigt at opbygge en større 

egenkapital. Der var enighed om, at en strammere styring af de enkelte konti på 

driftsbudgettet ville være en rolig vej at gå. 

6. Budget for 2015 blev præsenteret. Der var en kort drøftelse, hvor bestyrelsen var tilfredse 

med at lærerne havde mulighed for at forholde sig til de enkelte punkter på budgettet. Vil 

give en forståelse for, at der skal spares. Budget skal i SU og vil komme på næste møde til 

endelig vedtagelse. 

7. Birgitte skal på kursus i bestyrelsesarbejde arrangeret af regionen. 

 

Næste møde: onsdag d. 28. januar 2015  kl. 17.00 

 

Ref.  Johnny Simonsen 


